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RESUMO 

 

 

 

 

Este estudo visa desenvolver uma investigação exploratória e quali-quantitativa, acerca da 

representação social da Gestão de Portfólio de Projetos. Para suportar o estudo teórico, foram 

coletados dados empíricos, por meio de questionários online respondidos por 211 

profissionais da área de projetos. Com o uso da técnica de evocação de palavras e da teoria da 

representação social (TRS), os dados coletados foram sumarizados. Após o tratamento dos 

dados mediante o uso da técnica do quadro de quatro casas de Vergès, obteve-se como 

resultado a identificação do núcleo central e do sistema periférico da representação social da 

Gestão de Portfólio de Projetos. Por fim, os dados foram analisados utilizando-se a análise de 

conteúdo, de forma a que todas as informações fossem avaliadas para melhor interpretação do 

tema. Obteve-se como resultado, que o núcleo central da representação social da Gestão de 

Portfólio de Projetos é composto pelas seguintes palavras “Estratégia”, “Organização” e 

“Planejamento”. Por sua vez, as palavras identificadas como parte do sistema periférico da 

representação social da Gestão de Portfólio de Projetos foram: “Objetivo”, “Prazo” e 

“Processo”. Os resultados permitem compreender a representação social da Gestão de 

Portfólio de Projetos e sua correlação com o referencial teórico abordado. Tais informações e 

percepções podem auxiliar a tornar o não familiar em familiar, ou seja, compreender como a 

Gestão de Portfólio de Projetos é representada, percebida e, finalmente, reconhecida pelos 

profissionais da área de projetos.  
 

 

Palavras-chave: Gestão de Portfólio, Gerenciamento de Projetos, Representação Social, 

Evocação de Palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This study aims to develop an exploratory and qualitative/quantitative research about the 

social representation of Project Portfolio Management. The work aims to expose Project 

Portfolio Management perceptions between project users. To support the theoretical study, 

empirical data were collected through online questionnaires to 211 professionals in project’s 

field. Using the technique of word retrieval and the theory of social representation (TRS), the 

data collected were summarized. After processing the data using the technique of Vergès’ 

four-frame houses, the identification of the central nucleus and peripheral system of social 

representation of Project Portfolio Management was obtained as a result. Finally, data were 

analyzed using content analysis, so that all the data was compared for best interpretation of 

the theme. Obtained as a result, the core of the social representation of Project Portfolio 

Management consists of the following words are obtained as a result: "Strategy", 

"Organization" and "Planning". In turn, the words identified as part of the peripheral system 

of social representation of Project Portfolio Management were "Objective", "Time" and 

"Process". The results allow us to understand Project Portfolio Management' perception 

between project users and its correlation with the theoretical framework discussed. Such 

information and insights can help make the unfamiliar in familiar, i.e., understand how Project 

Portfolio Management is represented, seen, and finally recognized by professionals in the 

field of Project. 

 

Keywords: Project Management, Portfolio Management, Social Representation, Word’s 

Evocation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Relevância do Tema 

 

A Gestão de Portfólio de Projetos (GPP), definida como um processo dinâmico de 

tomada de decisão, onde uma lista de projetos ativos é constantemente atualizada e revisada 

(Cooper et al., 2001), tem se tornado, desde a última década, uma das mais importantes 

tarefas da gestão devido à necessidade crescente de melhores resultados com recursos cada 

vez mais escassos e, por outro lado, como consequência do aumento da complexidade dos 

projetos, requerendo das empresas maior atenção com a seleção e investimento apenas em 

projetos que gerem vantagem competitiva (Levine, 2005; Copper et al., 2001). 

 

 Contudo, apesar da variedade de instruções sobre como os projetos devem ser 

selecionados para o portfólio, como os recursos devem ser alocados entre projetos, como 

alinhar todo o portfólio com a estratégia e como avaliar o sucesso do portfólio, as 

organizações ainda lutam com o problema da complexidade do processo de gestão do 

portfólio de projetos e de críticas aos modelos que a literatura atual sobre o tema apresenta 

(Archer e Ghasenzadeh, 1999; Cooper, Edgett e Kleinschmidt, 2001; Levine, 2005; Moore, 

2010; Castro e Carvalho, 2010; Carvalho, Lopes e Marzagão, 2013; Padovani, 2013). 

 

Apesar das críticas, a Gestão de Portfólio de Projetos passa por uma evolução natural e 

inerente a qualquer nova disciplina. Desde o trabalho seminal de Markowitz (1952), 

considerado o precursor da Gestão de Portfólio de Projetos no campo das finanças (Larieira, 

2011), a GPP tem se disseminado para diversas áreas e operações empresariais, tais como: 

sistemas de informação (Mcfarlan, 1981), pesquisa e desenvolvimento (Martino, 1995), 

desenvolvimento de novos produtos (Cooper et al., 2001; Wheelwright e Clark, 1993), 

tecnologia da informação (Maizlish e Handler, 2005); entre outras. 

 

  Com o aumento da prática da Gestão de Portfólio de Projetos, a necessidade de 

formalização dos seus processos e atividades (Rad e Levin, 2006; Moore, 2010; Patanakul, 

2015) surge como forma de responder às demandas das organizações por maior colaboração e 



 
 

16 
 

compartilhamento de recursos entre projetos (Cooper, Edgett e Kleinschmidt, 2001; Engwall e 

Jerbrant, 2003; Levine, 2005; Martinsuo, 2013), além da necessidade operacional de lidarem 

com uma quantidade de projetos maior que os recursos disponíveis (Moore, 2005; Rad e 

Levin, 2006). 

 

Sendo assim, a Gestão de Portfólio de Projetos tem recebido muita atenção de 

pesquisas sobre as técnicas de avaliação e priorização de projetos (Henriksen, Traynor, 1999;  

Cooper et al., 2001; Hall e Ditrich, 2004;); gestão de recursos (Hendriks, Voeten, e Kroep, 

1999; Unger et al., 2012); gestão estratégica (Moore, 2015) e impacto sobre o desempenho 

organizacional (Padovani, 2013). Além disso, tem se tornado um tema central para a gestão e 

desenvolvimento de produtos (Cooper et al., 2001), uma questão chave para a seleção e 

controle de projetos em linha com a estratégia da organização, e um norteador para como os 

recursos são alocados entre  projetos (Archer, Ghasemzadeh, 1999).  

 

Este aumento de atenção e evolução da aplicação da Gestão de Portfólio de Projetos 

para diversas áreas (Carvalho et al., 2013; Young e Conboy, 2013; Padovani 2013), além de 

aumentar a importância da GPP, tem trazido para si grandes desafios, começando pelos 

princípios, teorias e métodos que a definem, pois a depender da ótica de quem a utiliza, 

verifica-se conceitos com grandes diferenças de estrutura entre si. 

 

No trabalho de Cooper et al. (1999), com foco no desenvolvimento de produtos, a 

Gestão de Portfólio de Projetos é definida como um processo dinâmico de tomada de decisão, 

onde uma lista de projetos ativos é constantemente atualizada e revisada. Nesse processo, 

novos projetos são avaliados, selecionados e priorizados, podendo acontecer de projetos 

serem acelerados, outros excluídos e alguns despriorizados, além de recursos poderem ser 

alocados e realocados entre projetos ativos.  

 

Para Archer e Ghasenzadeh (1999), que focam na definição de um modelo para 

seleção de projetos, a Gestão de Portfólio de Projetos é a gestão de um grupo de projetos que 

são realizados sob o patrocínio ou gestão de uma organização em particular, cujos projetos 

competem entre si por recursos (pessoas, finanças, tempo etc.) disponíveis e limitados, 
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visando satisfazer aos requisitos mínimos da organização ou a determinados critérios, tais 

como portencial de rentabilidade etc. 

 

Já para Levine (2005), em trabalho sobre a integração da gestão de portólio com as 

áreas de operações, a Gestão de Portfólio de Projetos é um conjunto de práticas de negócios 

que integram o mundo dos projetos com as demais operações das empresas, alinhando 

projetos, estratégias, recursos e a gestão das empresas, promovendo a estrutura e a governança 

necessárias para os processos do portfólio de projetos 

 

 No Brasil, Carvalho e Rabechini Jr. (2008) afirmam que a gestão do portfólio de 

projetos pode ser definida como uma série de modelos, procedimentos e processos que visam 

administrar um conjunto de projetos de forma sistêmica. Já segundo Larieira (2011), pode-se 

definir a gestão de portfólio de projetos, de maneira geral, como o “funil” ao qual vários 

projetos são submetidos, tendo como objetivo escolher os “melhores projetos” do ponto de 

vista de alinhamento estratégico, retorno esperado e risco mitigado. Por outro lado, Padovani 

(2013), sem se deter em uma definição específica, relacionou a Gestão de Portfólio de 

Projetos com alguns temas que considera importantes para sua proposta de um modelo de 

relacionamento entre Gestão de Portfólio de Projetos e desempenho da organização, tais 

como: estrutura organizacional, maturidade em gestão de projetos, infraestrutura de 

tecnologia da informação, tipos de estratégia e perfil dos stakeholders.  

 

Dessa forma, a relevância do presente estudo está relacionada à importância da 

compreensão da gestão de portfólio de projetos para as organizações. Para isso, será realizado 

estudo comparativo entre a literatura atual sobre o tema e a representação social da Gestão de 

Portfólio de Projetos na percepção dos profissionais que atuam na área. 

 

 

1.2 Contexto 

 

O gerenciamento de portfólio de projetos começa a tomar corpo ao longo das últimas 

décadas a partir da integração das áreas de conhecimento – gestão de projetos e gestão de 
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portfolio – tornando-se um fator significativo no sucesso das estratégias de logo prazo das 

organizações (Levine, 2005; Rad e Levin, 2006, Young e Conboy, 2013).  

 

A importância da Gestão de Portfólio de Projetos está relacionada ao papel dos altos 

executivos e tomadores de decisão quanto ao balanceamento do portfólio de projetos frente a 

recursos cada vez mais escassos, tornando essa atividade uma das mais críticas para as 

organizações modernas, além de um aspecto emergente da gestão empresarial que se 

concentra em como os projectos são selecionados, priorizados, integrados, geridos e 

controlados (Cooper et al., 2001; Patanakul, 2015). 

 

 Contudo, as técnicas estudadas são novas para as organizações, com resultados não 

exaustivamente testados, e não havendo ainda consenso entre os executivos em relação à 

importância da GPP e seu impacto no desempenho organizacional (Levine, 2005; Rad e 

Levin, 2006; Castro e Carvalho, 2010; Unger et al., 2012; Young e Conboy, 2013; Padovani, 

2013; Patanakul, 2015) 

 

Segundo Larieira (2011), em seu estudo bibliométrico para exploração do tema, a 

“gestão de portfólio de projetos” como uma palavra-chave é pouco usada em trabalhos 

acadêmicos ou livros profissionais e, portanto, é um tema ainda em consolidação, havendo 

grande espaço para pesquisas acadêmicas. Da mesma forma, os principais conceitos de 

gerenciamento de portfolio de projetos ainda tem pouca penetração nas empresas e suas 

técnicas ainda são novas para as organizações, particularmente no Brasil. (Rabechini Jr., 

Maximiano e Martins, 2005; Castro e Carvalho, 2010; Carvalho et al., 2013). 

 

Da mesma forma, Castro e Carvalho (2010) e Padovani (2013), por meio de estudos 

bibliométricos sobre o assunto, afirmam que há lacunas de aplicação dos modelos e práticas 

da gestão de portfólio nas organizações. Essas lacunas, de acordo com Padovani (2013), 

existem devido a publicação de trabalhos com abordagem quantitativa, com foco na seleção e 

priorização de projetos pelo emprego de modelos de otimização, sendo de difícil compreensão 

e, por isso, pouco utilizada pelas organizações. 
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Já Martinsuo (2013) afirma que a tomada de decisão em gestão de portfólio de 

projetos tem sido empregada mais desestruturada e menos racional do que preconizam os 

modelos de GPP disponibilizados na literatura ciêntífica atual sobre o tema. Com outras 

palavras, Young e Conboy (2013) afirmam que o atual corpo de conhecimento da Gestão de 

Portfólio de Projetos sofre de inúmeros problemas conceituais. 

 

Assim, contribuir para preencher essa lacuna entre a prática e a literatura científica 

atual sobre a Gestão de Portfólio de Projetos é um dos principais norteadores dessa 

dissertação, a qual será operacionalizada por meio da Teoria da Representação Social (TRS).  

 

De acordo com Arruda (2002), dentre as definições sobre a TRS, a mais consensual 

entre os pesquisadores de campo, além da mais abrangente e de simples compreensão é a 

definição de Jodelet (2001), a qual define a representação social como sendo a contribuição 

para a construção de uma realidade comum a um grupo social, a partir de uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, assunto esse que será explorado mais à 

frente. 

 

 

1.3 Razões de Escolha do Tema 

 

Segundo Larieira (2011), o tema gestão de portfolio de projetos ainda não é 

correntemente utilizado nas pesquisas acadêmicas, havendo poucos trabalhos acadêmicos que 

abordam especificamente esta temática. Não é por acaso que, de acordo com Cooper et al. 

(2001), cada um enxerga a Gestão de Portfolio de Projetos (GPP) de forma diferente. O 

estrategista a vê como alocação de recursos ou como o desenvolvimento de estratégias para 

apoiar a visão e missão da empresa; a equipe do financeiro olha para a GPP como forma de 

rentabilizar o capital empregado nos projetos; a área técnica olha para a GPP para escolher os 

projetos certos e promover o tipo certo de inovação; enquanto isso, o pessoal de marketing 

espera que a GPP apoie a priorização e rapidez no atendimento às demandas de mercado; já o 

CEO espera que a GPP gere grandes vitórias, com impactos financeiros positivos a curto 

prazo. 
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Por outro lado, estudos com diversos enfoques tem sido realizados sobre gestão de 

portfólio de projetos recentemente. Patanakul (2015), abordou os atributos-chave da eficácia 

na gestão de portfólio. Martinsuo (2013) estudou a prática e contexto da Gestão de Portfólio, 

Unger et al. (2012) estudaram os impactos na gestão de portfólio dos três papéis principais do 

escritório de gestão de portfólio de projetos: coordenação, controle e apoio. Moore (2010) 

estudou o papel estratégico da Gestão de Portfólio de Projetos e Helsing (2012) abordou a 

integração do processo de seleção de ideias e a Gestão do Portfólio de projetos como fator 

chave para o sucesso sustentável. No Brasil, Castro e Carvalho (2009) estudaram os principais 

modelos de gerenciamento do portfólio de projetos e sua aplicação. Rabechini Jr. e Carvalho 

(2009) estudaram o balanceamento de projetos. Padovani (2013) estudou os impactos da GPP 

no desempenho organizacional e de projetos e Carvalho et al. (2013) estudaram as tendencias 

e contribuições da literatura sobre o tema. 

 

A razão de escolha do tema desta dissertação, contudo, reside no fato de não serem 

conhecidos estudos que priorizem a análise da percepção dos profissionais da área de projetos 

em relação à Gestão de Portfólio de Projetos. Dessa forma, esta dissertação investiga a Gestão 

de Portfólio de Projetos pela ótica de sua representação social, abrindo caminho para 

posteriores estudos a respeito, já que a GPP é um assunto bastante jovem (Killen et al., 2012).  

Além disso, o interesse em se desenvolver um trabalho mais aprofundado sobre Gestão de 

Portfólio de Projetos deve-se à necessidade profissional do autor desta dissertação, o qual vem 

atuando como especialistra na área de projetos há mais de 5 anos e, recentemente, como 

coordenador de projetos, responsável pela implantação de uma área de Gestão de Portfólio de 

Produtos na empresa onde trabalha. 
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2 PROBLEMÁTICA 

 

2.1 Pergunta de Pesquisa  

 

Este trabalho visa identificar a representação social da Gestão de Portfólio de Projetos, 

sob a ótica dos profissionais da área de projetos no Brasil. Esses profissionais foram 

escolhidos por possuírem maior conhecimento sobre projetos, presumindo-se, portanto, que 

estejam mais familiarizados com a gestão de portfólio de projetos. 

 

Desse modo, esta dissertação visa responder à seguinte pergunta: Qual é a 

representação social da Gestão de Portfólio de Projetos, sob a ótica dos profissionais de 

gerenciamento de projetos no Brasil? 

 

 

2.2 Objetivos  

 

2.2.1 Principal  

 

 O objetivo principal deste trabalho é investigar e discutir a representação social da Gestão 

de Portfólio de Projetos, sob a ótica dos profissionais de gerenciamento de projetos no Brasil, 

comparando-a com o que é disponibilizado na literatura ciêntífica atual sobre o assunto. 

 

2.2.2 Intermediários  

 

Para que o objetivo principal seja atingido, faz-se necessário atingir os seguintes objetivos 

intermediários: 

 

i – Compreender o conceito de Gestão de Portfólio de Projetos, incluindo suas aplicações, 

vantagens, desvantagens e desafios. 
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ii – Aplicar a Teoria da Representação Social, por meio do software EVOC e análise de 

conteúdo, para a correta interpretação da representação social da Gestão de Portfólio de 

Projetos. 

 

 

2.3 Contorno de Pesquisa  

 

 Entre os inúmeros enfoques que podem ser utilizados para investigar a representação social 

da Gestão de Portfólio de Projetos, este estudo está circunscrito às aplicações, vantagens, 

desvantagens e desafios da Gestão de Portfólio de Projetos para as empresas, sob a ótica dos 

profissionais da área de projetos no Brasil.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Gestão de portfólio de projetos. 

 

 O conceito de Gestão de Portfólio de Projetos (GPP) emergiu a partir da necessidade de 

tomar decisões racionais sobre investimentos (Markowitz, 1952) e da necessária otimização 

da utilização de recursos para garantir que o retorno sobre esses investimentos ocorresse de 

uma forma eficiente e eficaz (Dye e Pennypacker, 2000; Barney e Hesterley, 2006). 

Markowitz (1952) introduziu o conceito de portfólio no setor financeiro. Ele propôs a Teoria 

de Portfólio Moderno e sugeriu que investidores racionais usassem a diversificação para 

otimizar seus portfólios: um portfólio, neste caso, seria uma coleção de ativos financeiros e 

investimentos. Por sua vez, McFarlan (1981) introduziu o uso da gestão de portfólio no 

campo da tecnologia da informação (TI), sugerindo que projetos, ao invés de bens ou 

investimentos, são componentes do portfólio e que a gestão coletiva desses projetos não 

relacionados poderia ocorrer de uma maneira que otimizasse os resultados e minimizasse o 

nível global de risco das organizações.  

 

De acordo com o Project Management Institute (2013, p. 5), um Portfólio de Projetos 

é definido como “uma coleção de projetos, programas ou operações agrupadas para facilitar 

a gestão eficaz do trabalho e atender necessidades estratégicas do negócio”. Assim, a Gestão 

de Portfólio de Projetos (GPP) envolve identificar, priorizar, autorizar, gerir e controlar os 

componentes dos projetos e programas e os riscos associados, os recursos e as prioridades 

(Dye and Pennypacker, 2000; Cooper et al., 2001; Levine, 2005; Rad e Levin, 2006;), 

operando no nível estratégico dentro das organizações (Unger et al., 2012; Killen et al., 2012).  

 

Já para Young e Conboy (2013), a Gestão de Portfólio de Projetos atua no nível 

estratégico das empresas e ao contrário dos projetos ou programas, um portfólio não tem uma 

vida limitada; em vez disso é um processo contínuo, requerendo atenção frequente para 

assegurar que permaneça em equilibrio e seja consistente com a estratégia e objetivos da 

organização (Levine, 2005).  
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Dessa forma, uma vez formalizada, estabelecida e personalizada ao ambiente 

organizacional, a GPP conduz a práticas difíceis de serem copiadas (Alvarez e Busenitz, 

2001; Cooper, Edgett e Kleinschmidt, 2001; Jugdev, 2007; Killen et al., 2008; Teller et al., 

2012), provendo potencial vantagem competitiva para as empresas (Rozenfeld et al., 2006; 

Killen et al., 2012; Carvalho et al., 2013). A vantagem competitiva é a capacidade de uma 

organização para criar mais valor do que seus concorrentes e, portanto, obter retorno superior 

sobre o investimento (Barney e Hesterley, 2006). 

 

De acordo com Padovani (2015), uma definição clássica para a Gestão de Portfólio de 

Projetos, é dada por Copper et al. (1999). Para esses autores, a Gestão de Portfólio de Projetos 

é um processo dinâmico de tomada de decisão, onde uma lista de projetos ativos é 

constantemente atualizada e revisada. Nesse processo, novos projetos são avaliados, 

selecionados e priorizados, podendo acontecer de projetos serem acelerados, outros excluídos 

e alguns despriorizados, além de recursos poderem ser alocados e realocados entre projetos 

ativos.  

 

Sendo assim, pode-se afirmar que a Gestão de Portfólio de Projetos é um assunto 

abrangente, que vai além da seleção de projetos e alocação de recursos, pois promove a 

integração com outras operações executadas pelas empresas e a eficiência na operação de 

multiplos projetos, tendo como um de seus componentes-chave a estratégia do negócio. 

Assim, a gestão de portfólio de projetos concentra-se na execução eficaz de projetos certos, 

ou seja, aqueles que produzem maior retorno sobre o investimento para as organizações, 

considerando o nível de risco do portfólio (Archer e Ghasemzadeh, 1999; Cooper et al., 2001; 

Levine, 2005; Rad e Levin, 2006; Unger et al., 2012; Teller et al., 2012).  

  

A Gestão de Portfólio de Projetos começa com uma priorização racional e 

procedimentos de seleção ou seja, avaliando-se a proposta de projeto frente a um grupo de 

critérios de seleção, inseridos no processo de gestão de portfólio de projetos composto de um 

conjunto de várias atividades (Levine, 2005; Larieira, 2011). 
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De acordo com Larieira (2011), não há consenso sobre os nomes dessas atividades; 

contudo, segundo a taxonomia, realizada pelo autor (Figura 1), dá-se maior foco às questões 

relacionadas à avaliação e seleção dos projetos (75% dos trabalhos), seguido da atividade de 

priorização de projetos (11% dos trabalhos). Por outro lado, atividades importantes como 

categorização, balanceamento e monitoramento são ainda pouco citadas em pesquisas 

acadêmicas. Ainda segundo Larieira (2011), considerando que as atividades de avaliação e 

seleção são as primeiras atividades realizadas no fluxo de execução da gestão de portfolio de 

projetos e as atividades de categorização, balanceamento e monitoramento são atividades 

executadas do meio para o fim neste processo, pode-se inferir que as pesquisas ainda estão 

focadas em atividades mais elementares do processo citado.  

 

Figura 1 – Trabalhos por Atividades de Gestão de Portfólio de Projetos. Fonte: Larieira (2011, p.10) 

 

Quanto aos aspectos abordados sobre Gestão de Portfólio de Projetos, Larieira (2011) 

afirma que a maior parte das publicações trata sobre seus fundamentos, conforme Figura 2, 

seguido de alinhamento estratégico entre projetos e o negócio e de modelos de 

processos/atividades. Ainda segundo Larieira (2011), o ponto relevante a ser denotado é que, 

apesar de haver vários trabalhos com proposição de atividades, poucos deles abordam o tema 

de uma forma holística, abrangente em termos de processo, sendo na maioria dos casos 
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propostas atividades pontuais, sem a integração do todo. É notória também a falta de trabalhos 

abordando aspectos comportamentais e de ferramentas de suporte ao processo ora avaliado, 

representando uma lacuna importante em termos de conhecimento e prática sobre o tema em 

questão. 

 

Figura 2 – Trabalhos por Aspectos abordados em Gestão de Portfólio de Projetos. Fonte: Larieira (2011, p.11). 

 

Carvalho et al. (2013) também apresentaram um panorama da literatura acadêmica em 

gestão de portfólio de projetos, descrevendo tendências e os principais temas abordados e  

identificando as principais áreas relacionadas com o tema, como se observa na Figura 3, onde 

é possível verificar a rede de palavras-chave, e na Tabela 1 os índices de centralidade dessas 

palavras-chave, os quais indicam aquelas mais relacionadas com as demais. 
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Figura 3. Rede de palavras-chave. As espessuras das linhas representam a intensidade das relações. 

Fonte: Carvalho et al. (2013, p. 439). 

 

 

Tabela 1. Índices de centralidade da rede de palavras-chave. Fonte: Carvalho et al. (2013, p. 439) 

 

 

Segundo Carvalho et al. (2013), analisando-se a relação das áreas temáticas com as 

palavras-chave de busca “portfolio management” e “project management” com todas as 

demais citadas pelos autores, foi possível identificar áreas mais fortemente ligadas ao tema, as 

quais são apresentadas resumidamente a seguir, de acordo com a forma como apareceram nos 

trabalhos analisados pelos autores: 
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• Performance / Desempenho (A1): uma das áreas mais citadas no estudo de Carvalho et al. 

(2013). O aumento de eficiência é, sem dúvida, um dos principais objetivos daqueles que 

decidem se dedicar à gestão de portfólio, trata sobre como obter melhores resultados, maior 

desempenho e crescimento constante; 

 

• Product Development / Desenvolvimento de Produto (A2): principalmente de pesquisa 

tecnológica e de inovação de produto. Um bom desenvolvimento de produto pode não só 

gerar ganhos financeiros, como também evitar desperdícios e permitir, à empresa, melhor 

posicionamento em seu setor; 

 

• Research and Development / Pesquisa & Desenvolvimento (A3): uma área bastante 

presente, principalmente em pesquisas médicas, químicas, de engenharia e tecnológicas, e; 

 

• Risk and Uncertainty / Risco e Incerteza (A4): outra área muito explorada no estudo de 

Carvalho et al. (2013). A grande maioria das empresas que buscam a gestão de portfólio busca 

minimizar riscos de investimentos inadequados, escolha equivocada de projetos, má alocação 

de recursos humanos. 

 

Carvalho et al. (2013) tambem apresentaram a conexao entre os processos conforme 

apresentado nos modelos de Gestão de Portfólio de Projetos estudados, sendo o único 

processo que é consenso o de alocação de recursos, conforme Figura 4 abaixo, onde é possível 

observar que o núcleo de processos que teve maior aderência entre os modelos (cinco ou seis 

menções) foram os seguintes: propostas de projetos, direcionadores estratégicos, 

identificação, avaliação, seleção, priorização, alocação de recursos, monitoramento & 

controle. No grupo intermediário, estão os processos de restrição de recursos e balanceamento 

e há menor concentração nos seguintes processos: metodologia para GPP, de categorização, 

ajuste e autorização. 
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Figura 4. Conexão entre os processos de Gestão de Portfólio. Fonte: Carvalho et al. (2013, p. 445). 

 

Padovani (2013), em seu trabalho Impacto da gestão de portfólio no desempenho 

organizacional e de projetos, realizou análise bibliométrica sobre Gestão de Portfólio de 

Projetos, criando-se uma rede de co-citações das paravras-chave relacionadas com “portfolio 

management” conforme a Figura 5, demonstrando que  “portfolio management”  (gestão de 

portfólio) tem forte correlação com “risco”, “modelos”, “retorno”, “investimento”, 

“desempenho”, “seleção”, “incerteza”, “otimização”, “estrutura”, “inovação”, 

“balanceamento” (equilíbrio), “estratégia”, “gestão”, e “informação”.   
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Figura 5. Rede de co-citação para ocorrência mínima de 5 citações – Base abril/2010. 

Fonte: Padovani (2013, p.33). 

 

Padovani (2013) também analisou entre os artigos pesquisados quais os temas mais 

abordados, concluindo que o maior número de estudos refere-se aos temas seleção e 

otimização, resultado também encontrado por Larieira (2011), que revelou atividades com 

maior foco nas questões relacionadas à avaliação e seleção dos projetos em 75% dos trabalhos 

pesquisados, seguido de estudos relacionados com as melhores práticas de gestão de portfólio, 

capacidades e competências em projetos, infraestrutura de TI, relação entre gestão de 

portfólio e desempenho, planejamento, priorização e sequenciamento de projetos, relação 

entre gestão de portfólio e sequenciamento de projetos, maturidade, relação entre gestão de 

portfólio e estratégia, cultura, classificação, balanceamento, falhas em projetos, revisão da 

literatura e estruturas organizacionais, estes últimos em menor número, conforme Figura 6 

abaixo. 
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Figura 6. Distribuição dos artigos coletados por temas de pesquisa. Fonte: Padovani (2013, p. 35). 

 

 

Já Lacerda et al. (2016), compararam oito modelos com sete dimensões da GPP 

encontrados na literatura científica atual sobre o tema. Os autores consideram como  uma 

dimensão explícita (fase, etapa, processo) aquela que é claramente prevista pelo modelo e  

como dimensão implícita aquela que não é prevista diretamente, mas que está subentendida 

em alguma dimensão ou no contexto geral do modelo.  

 

A Tabela 2 relaciona as dimensões comuns entre os modelos. As dimensões previstas 

são identificadas nas células pelos símbolos “X” (explícita), “O” (implícita) ou vazia quando 

não é prevista de alguma forma. 
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Tabela 2. Dimensões comuns entre os modelos de gestão de portfólio de projetos. 

 

Fonte: Lacerda et al. (2016, p. 128). 

 

Por outro lado, Martinsuo (2013) analisando, em seu trabalho, contexto e prática da 

Gestão de Portfólio de Projetos, constatou que os gestores, na prática, não necessariamente 

seguem as regras formais de gerenciamento de portfólio de projetos (isto é, processos pré-

definidos, estruturas e medidas), ou seja, a tomada de decisão sobre projeto e seleção de 

portfólio é menos planejada e racional, em vez disso, envolvem intuição, negociação e 

barganha, sendo mais independente do que preconizam os modelos de gestão de portfólio. 

Ainda segundo Martinsuo (2013), estudos recentes estão mostrando evidências de que o 

sucesso da gestão de portfólio, na verdade, é dependente do contexto, em consonância com os 

pressupostos da teoria da contingência. Por outro lado, esses estudos revelam que se a Gestão 

de Portfólio de Projetos é retratada como uma solução sistêmica para objetivos e ambientes 

que são assumidos a partir de uma investigação estática, no futuro poder-se-ia explorar os 

pontos de vista comportamental e organizacional que abraçam a natureza dinâmica e 

complexa da prática e do contexto da Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

Young e Conboy (2013), considerando a lacuna existente entre a pratica e o contexto 

relacionados à GPP, afirmam que o seu atual corpo de conhecimento sofre de uma série de 

problemas conceituais:  
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Alinhamento estratégico O X X X O O X O

Definição dos recursos X O O O X O X

Classificação dos projetos X O O X X O X

Avaliação dos projetos X X X X X X X X

Seleção e priorização de projetos X X X O X X X X

Controle do portfólio X O X X O X O X

Alocação de recursos O X X X O X X

MODELOS DE GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS

DIMENSÕES DA GPP

Nota. Célula vazia (dimensão não prevista), "X" (dimensão explícita) e "O" (dimensão implícita).
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• Falta tradição cumulativa: Embora existam referências ocasionais (Markowitz, 1952; 

McFarlan, 1981), há poucos estudos sobre a GPP que abracem e reflitam sobre esta 

tradição, pois seria de se esperar que os estudos sobre GPP atraissem o conhecimento 

teórico de outras disciplinas como Finanças, onde o conceito teve origem, até que 

amadurecessem, fossem aplicadas e testadas exaustivamente ao longo do tempo; 

 

• Falta clareza: Não está suficientemente claro o que constitui a GPP, pois termos como: 

gestão de portfólio, gestão de programa, gestão de projetos organizacionais e gestão 

multi-projetos são usados indistintantemente na literatura; 

 

• Falta uma teoria que aglutine todos os componentes, teorias e métodos da GPP,  

dificultando o entendimento de seus princípios; 

 

• Falta de parcimônia – a compilação de uma lista de todos os princípios, estratégias, 

processos e artefatos da GPP, levaria a redundância e duplicação.  

 

Ainda segundo Young e Conboy (2013), a aplicabilidade da GPP é limitada, pois os 

modelos de GPP eficazes deveriam ser aplicáveis em uma ampla variedade de contextos, o 

que não é constatado na teoria atual sobre o tema. Esses resultados estão em linha com os 

achados de Larieira (2011); Carvalho et al. (2013), Padovani (2013) que observaram lacunas 

entre a teoria e a aplicação dos modelos da GPP nas organizações.   

 

   Não faltam, contudo, trabalhos que apontem benefícios relacionados à prática da 

GPP: Unger et al. (2012) abordam a necessidade de uma base relevante e confiável de 

informações para tomada de decisão, isso porque a alta administração dona do portfólio e a 

média gerência dona dos recursos necessitam de uma base de informações confiáveis para 

seus julgamentos. Levine (2005) afirma que a GPP aumenta exponencialmente a habilidade 

de usar projetos para criar valor para os negócios, Copper et al. (2001) argmentam que a GPP 

contribui no processo de desenvolvimento de novos produtos, operacionalizando a estratégia 

de negócios da empresa; já Helsing (2012) afirma que a Gestão e Portfólio de Projetos integra 

o processo de seleção de ideias com a gestão de portfólio estabelecendo papéis, padrões e 

processos de trabalho para o aproveitamente de oportunidades dentro e fora da empresa. 
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Quanto aos desafios da Gestão de Portfólio de Projetos, Loch e Kavadias (2002) 

afirmam que os gestores não seguem necessariamente regras formais de gestão de portfólio de 

projetos, permitindo que outros princípios guiem suas escolhas. Segundo Jonas (2010), a 

configuração de poder entre os gestores da empresa e o papel dos gestores de portfólio de 

projetos tem um efeito sobre o sucesso das práticas de GPP. Martinsuo (2013) afirma que o 

sucesso na prática da Gestão de Portfólio de projetos depende da dinâmica e das 

complexidades no contexto de riscos, incertezas e mudanças que afetam essas práticas.  

 

Por outro lado, de acordo com Levine (2005), a GPP ganha importância na medida em 

que preenche duas principais lacunas oriundas da abordagem tradicional de pojetos. A 

primeira lacuna está na relação entre a Gestão de Operações, preocupada com estratégias, 

objetivos e metas, performance do negócio, avaliação de recursos, fluxo de caixa etc., e a 

Gestão de Projetos, preocupada com o planejamento e execução de projetos, de acordo com 

prazo, escopo, custo, qualidade etc. A segunda lacuna é a que separa a função de seleção de 

projetos do gerenciamento dos projetos. Ainda segundo Levine (2005), embora o 

planejamento e execução dos projetos seja um papel do PMO (Escritório de Gerenciamento 

de Projetos), a GPP começa com a identificação de  necessidades e oportunidades e termina 

somente com a realização dos benefícios dos projetos. 

 

Por outro lado, Patanakul (2015) relacionou a eficácia da gestão de portfólio com duas 

categorias de atributos:  

 

i - Atributos estratégicos:  

– Alinhamento estratégico: o alinhamento do portfólio com a direção estratégica da 

empresa;  

– Adaptabilidade a fatores internos e externos: a habilidade para lidar com riscos e 

incertezas;  

– Valor esperado: consideração do valor esperado dos projetos a fim de formar um 

portfólio com uma expectativa de valor aceitavelmente alta. 

 

ii – Atributo operacionais:  
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– Visibilidade do projeto: o grau de exposição dos projetos para todas as partes 

interessadas; 

– Transparência na tomada de decisão: compreensão clara das partes interessadas sobre 

as razões por trás das decisões de escolhas do portfólio; 

– Previsibilidade de entrega do projeto: habilidade para estimar o desempenho do 

projeto. 

 

Por fim, segudo Moore (2010),  contribui para os desafios de uma Gestão de Portfólio 

eficiente o fato de que embora a gestão de projetos seja uma disciplina desafiante, perceber os 

seus benefícios é mais difícil devido aos avanços da tecnologia e à implementação de 

processos de gestão de portfólio cada vez mais complexos.  

 

 

3.2 Teoria das Representações Sociais (TRS) 

 

3.2.1 Definição da Teoria das Representações Sociais 

 

A teoria das representações sociais foi formulada por Serge Moscovici no final dos 

anos 1950 (Vergara e Ferreira, 2005), sendo difundida a partir de 1961 com a publicação de 

sua obra La psychanalyse, son image et son public e desde a sua fundação milita no resgate da 

importância do senso comum, dos saberes cotidianos (Sá, 1998; Jovchelovitch, 2011).  

 

Segundo Sá (1993; 1998), as pesquisas sobre representações sociais devem produzir 

um tipo de conhecimento, diferente dos saberes convencionais, produzidos com o rigor lógico 

da ciência.  

 

Para Duveen (2001), o papel das representações sociais não é só compreender um 

objeto em particular, mas também avaliar a relação de familiaridade do sujeito (individuo ou 

grupo) com esse objeto, Jodelet (1989) chama isso de conhecimento prático, que é, sobretudo, 

produto da interação e da comunicação que desenvolvem uma forma particular, em um dado 

momento, em consequência do balanceamento específico desses processos de influência 

social. Ainda segundo Duveen (2001), Moscovici identifica uma relação sutil entre as 
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representações e influências comunicativas, quando ele define uma representação social 

como: 

 

“Um sistema de valores, ideias e práticas com uma dupla função: em primeiro lugar, para 

estabelecer uma ordem que irá capacitar os indivíduos a se orientar em seu mundo material e 

social e para dominá-lo; e em segundo lugar para permitir que ocorra a comunicação entre os 

membros de uma comunidade, proporcionando-lhes um código para o intercâmbio social e um 

código para nomear e classificar de forma inequívoca os vários aspectos de seu mundo e sua 

história individual e em grupo”. (Moscovici, 1976, p. 13, apud Duveen, 2001). 

 

Duveen (2001) afirma que dessa relação de familiaridade do sujeito com o objeto 

reside a função das próprias representações, que é fazer do estranho ou o do próprio 

desconhecimento algo familiar. Familiarização, nesse caso, é sempre um processo construtivo 

de ancoragem e objetivação por meio do qual ao desconhecido é dado um lugar dentro do 

nosso mundo familiar. A objetivação e a ancoragem são dois processos fundamentais na 

elaboração das representações sociais e segundo Miranda (2014, p. 38), podem ser entendidos 

como: 

 

“A objetivação é responsável por materializar um conceito, sua construção formal, 

tornando concreto o que é abstrato, apoiando-se em concepções familiares. Esse 

processo é permeado por simplificações, algumas informações são preteridas, no 

entanto a objetivação garante maior compreensão de um saber. Já a ancoragem 

resume-se à atribuição de sentido ao objeto, pela incorporação de novos elementos a 

ele, incluindo-o em um sistema de categorias familiares ao sujeito. Em suma, envolve 

processos de classificação e categorização”.  

 

Já para Sá (1996), a Teoria das Representações Sociais não é um conceito simples, 

tendo conexão direta com a vida cotidiana, como pode-se verificar nas palavras de 

Jovchelovitch (2011. p.4):  

 

“Como entender os fenômenos que se produzem em condições informais, quando 

atores sociais se engajam nas tarefas ordinárias do dia-a-dia, aparentemente 

realizando operações banais, que, no entanto, vão construindo o tecido daquilo que 

um dia chamaremos história? Quais são as verdades que podemos extrair das 
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interações locais, das ordens simbólicas que se fundam nas pequenas solidariedades, 

nas vozes quase invisíveis do trauma, do conflito, das situações de trabalho, das 

relações básicas que formam a microesfera do cotidiano? Como estas verdades 

articulam as grandes questões sociais, e definem o campo dos discursos e 

representações que cada sociedade define como seu? Estas indagações nos remetem 

às relações entre os processos macro e os processos micro e a constituição do social 

como campo simultaneamente sócio-histórico e psicossocial. Pois se é correto afirmar 

que a história e a sociedade não se reduzem ao campo das operações psicossociais, 

também é necessário resgatar o simples fato de que elas não se fazem sem a ação 

cotidiana do sujeito psicossocial, de homens e mulheres comuns, que em dando 

sentido a experiência vivida, estabelecem sua conexão com a dimensão dos grandes 

processos sociais”.  

 

Para Jodelet (2001, p. 4), o conceito da Teoria da Representação Social, embora 

complexo, pode ser definido como:  

 

“... uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um 

objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social (p. 36). Igualmente designado como “saber do senso comum” ou 

ainda “saber ingênuo”, “natural”, esta forma de conhecimento distingue-se, dentre 

outros, do conhecimento científico. Mas ela é tida como um objeto de estudo tão 

legítimo quanto aquele, por sua importância na vida social, pelos esclarecimentos que 

traz acerca dos processos cognitivos e as interações sociais”. 

 

 

3.2.2 Núcleo Central e Sistema Periférico 

 

De acordo com Abric (1994), na proposição de sua “teoria do núcleo central”, 

contribui para que a teoria das representações sociais se torne mais heurística tanto para a 

pesquisa quanto para a prática social. Ainda segundo Abric (1994), uma representação social 

se estrutura em um sistema central e um sistema periférico, fundamentais para a análise das 

propriedades estruturais de uma representação (Flament, 1988). 
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O sistema central, ou seja, o núcleo central da representação é constituído por um ou 

alguns elementos cognitivos que conferem à representação o seu significado básico ou sua 

identidade. Por outro lado, os elementos do sistema periférico, "gerenciados" pelo núcleo 

central, proporcionam a interface entre a representação do objeto e as condições concretas e 

práticas cotidianas que o envolvem (Abric, 1994). 

 

Assim, enquanto o núcleo central é responsável pelo caráter de estabilidade da 

representação e por sua consensualidade no âmbito do grupo, as cognições periféricas já 

manifestam, em sua flexibilidade, o efeito da heterogeneidade do grupo e a modulação pelas 

histórias individuais de seus membros. As características e funções complementares dos dois 

sistemas parecem bem sintetizadas no quadro que se segue (Quadro 1): 

 

Quadro 1 

 

 

De fato, segundo estes autores (Abric, 1994a; Flament, 1994; Moliner, 1994), apesar 

da relevância dos elementos periféricos para o funcionamento cotidiano das representações 
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sociais, duas representações ou dois estados sucessivos de uma mesma representação somente 

podem ser considerados diferentes se tiverem núcleos centrais significativamente distintos.  

 

Assim, a teoria do núcleo central, de acordo com Flament (1988), responde pelo 

processo de transformação das representações sociais a partir do confronto com a realidade 

histórica do objeto representado. Nos seus próprios termos: 

 

"Discordâncias entre a realidade e representação modificam primeiro os esquemas 

periféricos, depois eventualmente o nível central, isto é, a própria representação. Se há 

contradição entre realidade e a representação, vemos aparecer esquemas estranhos, 

depois uma desintegração da representação. Se a realidade ocasiona simplesmente 

uma modificação da atividade dos esquemas periféricos, pode resultar numa 

transformação progressiva, porém estrutural, do núcleo central" (Flament, 1988, p. 

218). 

 

Dessa forma, a Teoria do Núcleo Central proposta por Jean-Claude Abric, em 1976, 

em complemento à TRS, sustenta que uma representação social definida como um conjunto 

organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes é composto por dois 

subsistemas: núcleo central e sistema periférico. Assim, toda representação social está 

organizada em torno de um núcleo central que determina seus aspectos fundamentais, seu 

significado e sua organização interna (Sá, 2002). Tal núcleo central é composto por elementos 

de extrema importância na estrutura de uma representação social. Sua ausência a 

desestruturaria ou lhe daria um novo significado (Sá, 2002). É diretamente ligado à 

representação social e marcado fortemente pela memória coletiva do grupo social, sendo 

coletivamente partilhado, estável, coerente e resistente a mudanças (Abric apud Sá, 2002). 

 

Para Sá (2002), o sistema periférico é a interface entre o sistema central e a realidade 

concreta. O sistema periférico tem a função de concretizar e reafirmar o núcleo central, é 

aberto a modificações, é flexível e sofre influências significativas do contexto imediato em 

que a representação social está inserida.  
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Vergès (1994), por sua vez, contribui para a representação social por meio da 

estruturação de um quadrado composto de quatro quadrantes que representam, 

simultâneamente, os conceitos de núcleo central e sistema periférico. Esses quadrantes, 

segundo Vergès (1994), podem ser usados para análise das expressões evocadas associadas à 

representação social em análise, combinando-se a frequência de citação com a ordem de 

evocação das expressões associadas com o conceito que se quer representar socialmente.  

 

O núcleo central está localizado no quadrante superior esquerdo, enquanto o sistema 

periférico localiza-se no quadrante inferior direito, conforme Figura 7 abaixo. Os quadrantes 

superior direito e inferior esquerdo são descartados por terem apenas uma tênue e superficial 

ligação com o núcleo central (Vergara, 2005; Vergara; Ferreira, 2005).   

 

 

Figura 7 – Os quadrantes de Vèrges 

Fonte: Adaptado de Vergara e Ferreira (2005, p. 1150). 

 

 

Assim, o interesse central desta pesquisa está no conhecimento do núcleo central da 

representação social estudada, assim como nas conclusões que podem ser formuladas a partir 

da comparação das percepções da Gestão de Portfólio de Projetos obtidas a partir do uso da 

TRS, com aquelas associadas à teoria sobre o tema ora existente. 
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4    METODOLOGIA 

 

 A metodologia proposta nesta dissertação baseia-se nos princípios da pesquisa quali-

quantitativa  (Gomes e Araújo, 2005), com a coleta de dados por meio da técnica de evocação 

de palavras, o tratamento dos dados por meio da técnica do “quadro de quatro casas” proposta 

por Jean-Claude Abric, e a análise dos dados efetuada via análise implicativa e de conteúdo 

(Vergara e Ferreira, 2005; Vergès, 2003; Abric, 1998). 

 

Utilizou-se, também, como referência, o arcabouço teórico de Vergara (2013) e sua 

estruturação metodológica, que define a pesquisa quanto aos fins e meios, além de delimitar o 

universo amostral, coleta e tratamento dos dados. 

 

4.1 Quanto aos fins 

 

Estudos empíricos abordando a representação social da Gestão de Portfólio de Projetos 

não foram encontrados, uma vez que a expressão tema ainda é pouco utilizada no Brasil 

(Larieira, 2001). Dessa forma, a pesquisa é caracterizada como exploratória.  

 

De acordo com Vergara (2013), uma pesquisa exploratória é realizada quando não há 

muito conhecimento acumulado sobre determinada área, o que lhe confere uma natureza de 

sondagem, com eventual surgimento de hipóteses. 

 

4.2 Quanto aos meios 

 

Para o atendimento do objetivo deste trabalho, utilizaram-se questionários online, 

distribuidos por e-mail e internet, respondidos pelos profissionais que atuam na gestão de 

portfólio de projetos. Dessa forma, a pesquisa é caracterizada como pesquisa de campo. Para 

Vergara (2013), a pesquisa de campo pode incluir questionários, entrevistas etc., de forma a 

investigar empiricamente determinado fenômeno, explicando-o no local onde ele ocorre.  
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A análise dos dados foi feita utilizando-se o quadrante de Vergès e a análise de 

conteúdo, o que contribui, de maneira efetiva, para a interpretação dos resultados e elaboração 

da conclusão. 

 

 

4.3 Universo e Amostra 

 

Neste momento faz-se necessário definir a população amostral ou amostra, que é a 

seleção de parte da população, escolhida segundo determinado critério de seleção (Vergara, 

2013). Nesta dissertação, a população selecionada foi a de profissionais que atuam com 

projetos, independentemente de sua formação acadêmica, mas que efetivamente trabalhem ou 

já tenham trabalhado na gestão de portfólio de projetos, em virtude da necessidade de se obter 

a representação social da gestão de portfólio de projetos. O desconhecimento da gestão de 

portfólio de projetos por parte dos entrevistados poderia levar a uma errônea representação 

social dessa temática. 

 

Com relação ao tipo de amostra, adotou-se uma amostra não probabilística, mais 

especificamente uma amostra por acessibilidade, uma vez que a seleção dos elementos 

amostrais foi feita em virtude da facilidade de acesso aos mesmos (Vergara, 2013). 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

Este trabalho tem por base duas fases de coletas de dados distintas. Primeiro, foi feita 

uma intensa pesquisa bibliográfica em busca da conceituação da gestão de portfólio de 

projetos, por meio de papers, livros e white papers que abordem principalmente as questões 

conceituais e de negócios relacionadas à Gestão de Portólio de Projetos e TRS. 

Posteriormente, partiu-se para uma fase empírica, com a coleta de informações junto aos 

profissionais que atuam com projetos, de forma a possibilitar a montagem da representação 

social da gestão de porfólio de projetos. 

 

Na primeira fase de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica, focou-se na identificação 

e coleta de papers, reportagens, livros e white papers que abordassem principalmente as 
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questões tecnológicas e de negócios relacionadas à Gestão de Portfólio de Projetos. Coletou-

se também material relacionado à TRS, com foco na definição do núcleo central e sistema 

perférico, além de material sobre o software de apoio, que será usado para a análise dos 

dados, como o EVOC. Sendo assim, obteve-se um vasto material interdisciplinar envolvendo 

as áreas de Gestão de Portfólio de Projetos e da Psicologia. A partir da análise de todo o 

material disponível, foi possível definir as referências necessárias para a correta análise dos 

dados empíricos coletados. 

 

A Figura 8 sumariza o fluxo da pesquisa bibliográfica, para a definição do referencial 

teórico utilizado. 

 

Figura 8 – Fluxo da Pesquisa Bibliográfica.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A segunda fase, a da pesquisa empírica, foi dividida em duas partes: a) aplicação da 

técnica de evocação de palavras e b) aplicação de um questionário complementar para 

identificação do perfil dos entrevistados e obtenção de outras informações pertinentes ao 

tema, ou que foram abordadas no referencial teórico. Tanto a técnica de evocação de palavras 

quanto o questionário complementar fazem parte do mesmo questionário online que foi 

encaminhado à população ou amostra selecionada para este estudo, por meio de correio 

eletrônico, com a inclusão de um link, que direcionou os respondentes ao questionário 

propriamente dito, baseado na plataforma de pesquisa Qualtrics. 
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O questionário online foi disponibilizado eletronicamente a partir do dia 04/09/2016 

sendo considerados todos os questionários respondidos até o dia 21/09/2016, perfazendo 17 

dias de coleta. O questionário foi enviado por meio de correio eletrônico, conforme o 

Apêndice A, para uma lista de correios eletrônicos de amigos, Linkedin, empresas do setor, 

associações do setor, empresas de mídias do setor, dentre outros. 

 

A fim de eliminar qualquer possibilidade de inclusão de profissionais que nunca 

haviam atuado com gestão de portfólio de projetos, foi acrescentada uma pergunta 

questionando o tempo de experiência do entrevistado em gestão de portfólio de projetos. Essa 

pergunta foi usada como filtro, pois todos os questionários com tempo igual a zero de 

experiência em gestão de portfólio de projetos foram descartados. 

 

Segundo Vergara (2005), a técnica de evocação livre de palavras baseia-se na 

obtenção de palavras que primeiramente vêm à mente da população amostral, quando uma 

determinada palavra ou expressão indutora lhe é apresentada, seja verbalmente ou por escrito. 

Neste trabalho, a palavra ou expressão em questão é Gestão de Portfólio de Projetos, sendo a 

mesma apresentada aos participantes da pesquisa via formulário online enviado a todos.  

 

Os participantes foram solicitados a expressar as cinco palavras ou expressões que lhes 

vieram à mente, em ordem decrescente de importância, ao se depararem com a expressão 

Gestão de Portfólio de Projetos, no início do questionário online. Todas as palavras evocadas 

pelos participantes foram consolidadas (Apêndice B). Em seguida à técnica de evocação de 

palavras, foram apresentadas as questões complementares, por meio de um questionário 

auxiliar, com questões fechadas e abertas. As questões foram primeiro apreciadas por 

profissionais reconhecidamente experientes nesse tipo de questionário, a fim de comprovar a 

adequação das mesmas aos respondentes. O questionário complementar foi usado para se 

fazer a análise de conteúdo, servindo de apoio para a compreensão e entendimento do núcleo 

central, assim como para o levantamento dos dados estatísticos da amostra. 

 

Tanto a técnica de evocação de palavras quanto o questionário complementar foram 

precedidos de uma carta de apresentação da pesquisa, assim como de instruções detalhadas de 

como proceder, para evitar mal entendidos. Ambos, teste e questionários, foram aplicados no 
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mesmo momento, ou seja, representam uma fotografia do momento (análise transversal), pois 

não será analisado o comportamento e a mudança da percepção dos profissionais que atuam 

com projetos sobre a Gestão de Portfólio de Projetos, ao longo do tempo (análise 

longitudinal). 

 

 

4.5 Tratamento dos dados 

 

A fim de realizar o tratamento dos dados coletados, adotou-se  o modelo de tratamento 

de dados de Pierre Vergès, via a técnica do “quadro de quatro casas”, ou seja, quatro 

quadrantes que trazem informações essenciais para a análise da representação social, por meio 

das quais se discriminam as evocações das palavras (Vergès, 2003; Abric, 1998). Para atingir 

tal objetivo, foi utilizado o software EVOC para análise das palavras evocadas.  

 

Realizou-se também análise léxica, a fim de identificar a relação entre as palavras que 

fazem parte da representação social da Gestão de Portfólio de Projetos, para se confirmar a 

centralidade dos termos parte da representação social encontrada, assim como análise de 

conteúdo, via questionário complementar, para obtenção de informações adicionais e 

pertinentes ao estudo (Vergara, 2005). 

 

De acordo com Pereira (2005) e Abric (2005), como sumarizado no Quadro 2, a 

técnica do quadro de quatro casas de Vergès cruza frequências de evocações, que possue 

natureza quantitativa, com ordens de evocação, que possue natureza qualitativa, da seguinte 

forma: 

 

• No quadrante superior esquerdo situam-se as evocações com frequência de evocação maior 

do que a frequência média de evocação (FME) e com ordem de evocação inferior à ordem 

média de evocação (OME) – elementos integrantes do núcleo central, que comportam a 

função de gerar o significado da representação de forma estável e organizada. 

 

• No quadrante superior direito situam-se as evocações com frequência de evocação maior do 

que a FME e ordem de evocação maior do que a OME, havendo expressões muito citadas mas 
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sem importância para os entrevistados – elementos integrantes da primeira periferia, que 

comportam os elementos periféricos mais frequentes. Possuem uma relação estreita com 

núcleo central. 

 

• No quadrante inferior esquerdo situam-se as evocações com frequência de evocação menor 

do que a FME e ordem de evocação menor do que a OME, consideradas importantes por um 

pequeno grupo de sujeitos – elementos integrantes da zona de contraste, que comporta a 

existência de subgrupos minoritários que possuem uma representação diferenciada. Possuem 

uma relação igualmente estreita com o núcleo central. 

 

• No quadrante inferior direito, situam-se as evocações com frequência de evocação menor do 

que a FME e ordem de evocação maior do que a OME, irrelevantes para a representação e 

contrastantes com o núcleo central – elementos integrantes da segunda periferia, que 

comportam os elementos sem importância no campo das representações, estando distantes do 

núcleo central. 

 

Quadro 2 - Sumário descritivo dos quatro quadros de Vergès. 

 

NÚCLEO CENTRAL 

 

Evocações com frequência de evocação maior 

do que a FME e com ordem de evocação inferior 

à OME. 

 

PRIMEIRA PERIFERIA 

Evocações com frequência de evocação maior 

do que a FME e ordem de evocação maior do 

que a OME. 

 

Ligação estreita com o Núcleo Central 

 

 

ZONA DE CONTRASTE 

Evocações com frequência de evocação menor 

do que a FME e ordem de evocação menor do 

que a OME. 

 

Ligação estreita com o Núcleo Central 

 

SISTEMA PERIFÉRICO 

Evocações com frequência de evocação menor 

do que a FME e ordem de evocação maior do 

que a OME. 

 

Ligação distante com o Núcleo Central 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 3 representa a distribuição do núcleo central e sistema periférico da 

representação social do objeto a ser representado, de acordo com os quadrantes de Vergès ou 

a técnica do quadro de quatro casas (Vergès apud Sá 2002). Neste trabalho pretende-se 
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encontrar as palavras que possibilitem o preenchimento deste quadro, onde o quadrante 

inferior direito ou Segunda Periferia (Pereira, 2005; Abric, 2005) é também chamado de 

Sistema Periférico (Vergara, 2005). De acordo com Tura (1997), o quadrante inferior 

esquerdo (zona de contraste) e o quadrante superior direito (primeira periferia) possibilitam 

uma interpretação menos direta, já que representam cognições que estão próximas ao núcleo 

central (Pereira, 2005; Abric, 2005). 

 

Quadro 3 – Representação do Núcleo Central e Sistema Periférico usando a técnica do quadro de quatro casas de 

Vergés. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Usualmente, o primeiro passo para se realizar o tratamento dos dados para a 

construção do quadro de quatro casas de Vergès é a categorização das palavras evocadas. Na 

sequência, criam-se os pontos referenciais (médias), para que as palavras evocadas sejam 

corretamente dispostas dentro do quadro. Dessa forma calcula-se a OME e a FME. 



 
 

48 
 

Comparando-se os valores das palavras invocadas, individualmente, com os valores de OME 

e FME, obtém-se o quadrante de Vergès (Correia, 2013; Abric 1994; 2003). 

 

No entanto, nesta dissertação, a categorização dos dados foi feita posteriormente à 

identificação do núcleo central e periférico da Gestão de Portfólio de Projetos, já que esse é o 

procedimento requisitado pelo software EVOC. Há a necessidade de se organizar, primeiro, 

os dados a serem utilizados pelo software, para que seja possível gerar a representação da 

Gestão de Portfólio de Projetos. Dessa maneira, ao se utilizar o software EVOC, o passo de 

categorização é substituído pelo passo chamado de organização de dados. A categorização 

passa, então, a ter a função de identificar e classificar o conteúdo das representações para sua 

melhor compreensão (Kalache et al., 1987), não sendo fundamental para a identificação do 

quadrante de Vergès. 

 

Assim, para que se encontre o núcleo central da representação social, de acordo com o 

quadro de quatro casas de Vergès, as seguintes etapas foram seguidas nesta dissertação: 1) 

organização das palavras evocadas; 2) cálculo da frequência média de evocação das palavras 

por meio do EVOC; 3) cálculo da ordem média de evocação das palavras por meio do EVOC. 

 

Para realizar a primeira etapa de organização de dados, as palavras evocadas foram 

organizadas utilizando-se o procedimento nettoyage do EVOC (Sarubbi Junior, 2013), e com 

base nos seguintes critérios: 1) verifica-se a flexão gramatical de gênero e número, 2) verifica-

se os sinônimos e as semelhanças semânticas existentes entre os vocábulos evocados e 3) 

Analisa-se o sentido de cada uma delas”. No Apêndice C há um quadro com a organização 

das palavras usadas nesta dissertação. 

 

Camargo (2005) afirma que os pesquisadores das representações sociais utilizam 

métodos variados e estratégias metodológicas inovadoras, já que a identificação do senso 

comum, base da representação social, é complexa. Os programas de computador permitiram o 

surgimento de novas técnicas de análise de dados para a representação social, com uma 

abordagem intermediária entre a quantitativa e a qualitativa. O software EVOC é um desses 

programas, possuindo recursos necessários para a realização de pesquisas sobre a estrutura 

das representações sociais. 
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De acordo com Sant’Anna (2012, p. 3), “o conjunto de programas EVOC visa 

permitir a identificação, a partir de uma lista ordenada de evocações livres, dos elementos 

centrais e periféricos da representação, conforme define a teoria do núcleo central”. Cruz e 

Silva (2008) corroboram esse entendimento ao afirmarem que o software EVOC realiza os 

cálculos de frequência e de ordem média das palavras evocadas e a média das ordens médias 

de evocação de palavras. Possibilita ainda uma análise quantitativa e lexigráfica dos dados 

coletados. 

 

Percebe-se, então, que o software EVOC propõe o resultado final da representação 

social, incluindo o núcleo central e sistema periférico, perfazendo a segunda e terceira etapas 

necessárias à construção do quadro de quatro casas de Vergès. 

 

Adicionalmente à técnica do quadro de quatro casas de Vergès, realizou-se uma 

análise de dados, baseada nas técnicas de análise de léxico e de conteúdo, pois de acordo com 

Vergara (2005) o teste de evocação de palavras, por si só, não permite uma conclusão 

definitiva com relação à representação social.  

 

No caso deste trabalho, a análise de léxico subsidiará a análise de conteúdo, buscando 

identificar o que estará sendo dito sobre o tema Gestão de Portfólio de Projetos, com base nas 

respostas dos questionários complementares, buscando-se indicadores que permitam 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receptação dessas mensagens 

(Vergara, 2005). 

 

De acordo com Freitas e Janissek (2000), a análise de dados da pesquisa passa pela 

identificação e categorização adequada do conteúdo, com o objetivo de entender o fenômeno 

estudado, produzindo conhecimento e identificando relações. A técnica de análise léxica e de 

conteúdo, usadas de forma sequencial, recorrente e complementar, busca justamente 

categorizar os dados da pesquisa. 

 

Ainda segundo Freitas e Janissek (2000, p. 29), a análise léxica “consiste em se passar 

da análise de texto para a análise do léxico (o conjunto de todas as palavras encontradas nos 

depoimentos ou respostas) ”. Já a análise de conteúdo “consiste em uma leitura aprofundada 
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de cada uma das respostas, onde, codificando-se cada uma, obtém-se uma ideia sobre o 

todo”. A análise de conteúdo é um processo dedutivo ou inferencial, desenvolvido a partir de 

palavras ou indicadores (Freitas e Janissek, 2000). 

 

As respostas dos participantes ao teste complementar da pesquisa online usado nesta 

dissertação esconde em suas entrelinhas opiniões e posicionamentos a respeito do tema 

Gestão de Portfólio de Projetos, que são de grande importância para a validação do núcleo 

central da representação social da Gestão de Portfólio de Projetos (Pozzebon e Freitas, 1996). 

Faz-se necessário transformar o dado puro em dado elaborado, mediante interpretação, análise 

e síntese das repostas dos entrevistados ao questionário de pesquisa complementar (Freitas e 

Janissek, 2000). 

 

Pretende-se, nesta dissertação, extrapolar a análise dos resultados realizada pelo 

software EVOC, via análise lexográfica (Freitas e Janissek, 2000), usando-se a análise de 

conteúdo feita a partir das respostas abertas do questionário de pesquisa online, como uma 

forma de categorizar e explicar os achados da pesquisa. Freitas e Janissek (2000) já alertavam 

para a importância de se usar as palavras da análise léxica na análise de conteúdo. Dessa 

forma, os elementos parte do quadrante de Vergès, obtidos por meio da análise de léxicos, 

serão usados como base para a categorização dos conteúdos das questões abertas, o que gerará 

uma lista de categorias. 

 

De acordo com Freitas e Janissek (2000), é importante ressaltar que novas categorias 

podem surgir por meio da análise de conteúdo, sendo a análise léxica apenas uma base inicial. 

Assim, a cada resposta do entrevistado associou-se uma ou mais categorias recém-criadas. 

Como resultado final, obteve-se uma categorização a partir da associação da análise léxica 

feita pelo software EVOC, com a análise léxica e de conteúdo feita por meio do questionário 

complementar, de forma a criar categorias que auxiliassem na correta interpretação das 

palavras parte do núcleo central e periférico, bem como na identificação de outras opiniões 

associadas ao tema Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

Assim, de acordo com Ander-Egg (1978), para fazer a análise de conteúdo é necesário 

seguir três etapas: 1) Seleção da amostra do material de análise – refere-se aos critérios 
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utilizados para a escolha da amostra, 2) Estabelecimento da unidade de análise – refere-se ao 

elemento básico de análise, isto é, às palavras-chave e/ou às proposições sobre determinado 

assunto; 3) Determinação das categorias de análises – refere-se à seleção e classificação dos 

dados identificando os assuntos abordados na comunicação. Freitas e Janissek (2000) 

extrapolam o entendimento de Ander-Egg (1978) sobre as etapas necessárias para se fazer a 

análise de conteúdo, ao incluir uma quarta etapa de quantificação: 1) Definição do universo, 

2) Categorização do universo estudado, 3) Escolha das unidades de análise e 4) Quantificação. 

 

Na presente dissertação, o universo estudado são os profissionais brasileiros da área de 

projetos. Ao todo, foram considerados 211 respondentes, os quais preencheram duas questões 

que buscavam apreender, dos participantes, respectivamente, qual seria sua definição sobre 

Gestão de Portfólio de Projetos e quais seriam as características desse constructo.  

 

A categorização implica na identificação das dimensões a serem analisadas, as quais 

são determinadas em função da informação que se deseja testar. No caso desta dissertação, a 

informação a ser testada é o núcleo central e periférico da representação social da Gestão de 

Portfólio de Projetos. As unidades de análise são as palavras que, conforme Perrien, Chéron e 

Zins (1984), “expressam situações momentâneas, medidas por estímulos situacionais” (Freitas 

e Janissek, 2000, p. 46). 

 

Contudo, Grawitz (1993) e Krippendorf (1980) alertam para alguns aspectos da análise 

do conteúdo que precisam ser levados em consideração para que se prenda a uma análise 

correta: 1) Confiabilidade – A análise deve ser objetiva e independente do instrumento de 

medição. A verificação da confiabilidade provê uma base para inferências. 2) Validade 

Lógica – Uma análise é considerada como válida se a descrição quantificada gerada é fiel aos 

fatos originais e é significativa para o problema original; 3) Inferências – As palavras ou 

expressões possuem mais de uma interpretação dependendo do contexto, logo, um cuidado 

especial precisa ser tomado para não haver incorreta interpretação e 4) Validade empírica – A 

validade de uma análise está relacionada com a experiência, estudo e treinamento do 

pesquisador.  
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A fim de garantir que as etapas acima fossem corretamente seguidas, toda a análise de 

conteúdo, especialmente a categorização, foi revisada por um pesquisador experiente que, no 

caso desta dissertação, foi o orientador da dissertação. 

 

 Assim, com o intúito de facilitar o entendimento das técnicas e recursos utilizados 

para a análise de conteúdo, Freitas e Janissek (2000) propõem a definição de um plano de 

análise que permite combinar técnicas e ferramentas, esclarecendo as etapas a serem seguidas. 

A Figura 10 ilustra o esquema adotado nesta dissertação. A análise léxica permite uma 

compreensão abrangente do conteúdo. No caso desta dissertação, foram usados os elementos 

identificados no quadrante de Vergès, obtidos pelo software EVOC 2005, as quais serviram 

como base para a análise de conteúdo realizada de forma mais profunda. Importante salientar 

que a etapa de quantificação não foi realizada, pois é desnecessária para os objetivos do uso 

das categorias nesta dissertação. 

 

Figura 10 - Plano de Análise de Dados. Fonte: Adaptado de Freitas e Janissek (2000, p. 85). 

 

 

De acordo com o plano de análise de dados sugerido por Freitas e Janissek (2000), a 

primeira etapa a ser executada seria a análise léxica das respostas dos entrevistados. Como a 

definição das palavras que fazem parte do núcleo central e periférico é obtida por meio da 

análise lexográfica, os mesmos elementos foram usados como base para a verificação junto às 

respostas das questões abertas do questionário de pesquisa online, de forma a se obter uma 
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interpretação rápida e uma leitura adequada das questões abertas desta pesquisa (Freitas e 

Janissek, 2000). 

 

 A segunda etapa a ser seguida para a execução do plano de análise de dados sugerido 

por Freitas e Janissek (2000) é a análise de conteúdo, a partir da análise léxica já realizada. Ou 

seja, haverá uma categorização a partir das palavras e expressões encontradas na análise 

léxica. 

 

 Sendo assim, a partir do resultado da análise léxica é possível adotar dois tipos de 

codificação: 1) Inferidas – emergem do próprio texto ou 2) induzidas – baseada em algum 

referencial. Adotou-se, nesta dissertação, a codificação inferida, pois se inferiu ou extraiu-se 

das respostas dos questionários complementares as principais ideias expressas pelos 

respondentes, formando-se uma tabela de categoria inferida, conforme sugerido por Freitas e 

Janissek (2000). 

 

A Figura 9 apresenta o fluxo da pesquisa empírica, desde a elaboração da pesquisa 

online até a análise dos resultados. 

 

Figura 9 – Fluxo da Pesquisa Empírica até a análise dos dados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

1 
•  Elaboração da pesquisa online 

2 
• Aplicação do Teste de Evocação de Palavras e Questionário Complementar 

3 
• Aplicação da técnica de Vergés, por meio do software EVOC 

4 
• Identificação do Núcleo Central e Sistema Periférico 

5 
• Análise Léxica e de Conteúdo 

6 
• Comparação dos Resultados com o Referencial Teórico 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises do teste de evocação de 

palavras e do questionário complementar, respondidos pelos profissionais que atuam com 

projetos, acerca da opinião dos mesmos a respeito da Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

Este capítulo subdividi-se em três etapas que buscam identificar nas respostas dos 

sujeitos de pesquisa, suas opiniões a respeito da Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

A primeira etapa tratou da análise das características da amostra obtida, de maneira a 

identificar se a mesma é adequada para uso nesta dissertação. Na segunda etapa, 

identificaram-se os elementos formadores dos quadrantes de quatro casas de Vergès, mais 

especificamente do núcleo central e sistema periférico, utilizando-se o software EVOC. Na 

sequência, na terceira etapa, analisaram-se os dados das questões abertas por meio de análise 

léxica, que subsidiou a análise de conteúdo, para a respectiva categorização do texto. 

 

5.1 Análise das amostras 

 

O teste e questionário online foram encaminhados para mais de 10.000 contatos, de 

variadas regiões, gêneros, áreas e experiências profissionais. Incluíram-se não só profissionais 

da área de projetos, mas solicitou-se àqueles que não fossem da área que reencaminhassem a 

pesquisa para profissionais conhecidos que atuassem na área de projetos. Foram obtidas 287 

respostas, das quais foram aproveitadas 211 (74%) para realizar a análise dos resultados 

inseridos nesta dissertação. Do total, 76 (26%) questionários foram excluídos por conterem 

respostas em branco, por terem sido preenchidos por profissionais que não eram da área de 

projetos ou preenchidos com palavras incompreensíveis e fora do contexto da pesquisa. 

 

De acordo com Moscarola (1990), a análise de amostras com menos de 30 

observações têm grande chance de apresentar resultado errôneo ou defasado. A partir de 100 

observações aumenta-se consideravelmente a taxa de sucesso de uma pesquisa, sendo a 

mesma ainda mais precisa com 300 ou mais observações. Dessa forma, o número de 
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questionários usados nesta dissertação de 211 está dentro de uma faixa bastante confortável 

para se obter um resultado satisfatório. 

 

Dos 211 respondentes considerados nesta dissertação, 187 (89%) responderam tanto o 

teste de evocação de palavras, quanto o questionário complementar, ou seja, responderam 

completamente todas as perguntas. Já 24 (11%) responderam o teste de evocação de palavras 

e parcialmente o questionário complementar. O Quadro 4 sumariza a situação de todos os 

questionários envolvidos nesta pesquisa 

 

Quadro 4 - Levantamento e detalhamento dos questionários respondidos.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, 211 entrevistas foram consideradas para a análise do teste de evocação 

de palavras e para o restante do levantamento estatístico e da análise de conteúdo.  

 

O tempo médio de experiência em Gestão de Portfólio dos 211 profissionais da área de 

projetos é de 4,8 anos, conforme distribuição apresentada no Gráfico 1. A média de idade 

desses entrevistados é de 42,3 anos. Nota-se ainda pelo diagrama de dispersão do Gráfico 2, 

que relaciona as variáveis idade dos entrevistados e experiência profissional com gestão de 

portfólio de projetos, que a amostra usada nesta dissertação é bastante abrangente e cobre 

Tipo de

 Questionário

Total de questionários 

enviados

Total de questionários 

respondidos

187
Preenchimento de 100% do Teste de evocação de palavras e 100% do 

questionário complementar

24
Preenchimento de 100% do Teste de evocação de palavras e grande parte 

do questionário complementar

Total de questionários 

descartados e não util izados 

na dissertação

Total de questionários excluídos por conterem respostas em branco, por terem sido preenchidos

por profissionais que não tinham experiência com Gestão de Portfólio de Projetos ou preenchidos

com palavras incompreensíveis e fora do contexto da pesquisa.

Total de questionários 

aproveitados

76

211
Total de questionários 

util izados na dissertação

Acima de 10.000

287

Quantidade 

Entrevistas

Total de questionários contidos no banco de dados do programa Qualtrics, onde foi

disponibilizada a pesquisa online.

Os questionários foram enviados para qualquer contato, seja da área da projetos ou não. No

entanto., solicitou-se que o mesmo fosse respondido apenas por aqueles profissionais que

atuassem na área de projetos, caso contrário deveria ser encaminhado para conhecidos que

atuassem na área.

Descrição
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indivíduos com diferentes idades e experiências, o que a torna ainda mais consistente e 

confiável. Ademais, o tempo médio de experiencia de 4,8 anos dos 211 pesquisados com 

Gestão de Portfólio de Projetos é condizente com o tema, considerado como relativamente 

novo. 

 

Gráfico 1 - Tempo de experiência com gestão de portfólio de projetos dos entrevistados. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 2 - Relação entre a idade e a experiência com gestão de portfólio de projetos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dos 211 profissionais da área de projetos que responderam o questionário, 83 (39,3%) 

são do gênero feminino e 128 (60,7%) do gênero masculino. Todos são residentes no Brasil, 

distribuídos da seguinte maneira: 128 (61,8%) do estado do Rio de Janeiro, 15 (7,2%) de São 

Paulo, 14 (6,8%) de Minas Gerais, 8 (3,9%) de Goiás, 5 (2,4%) do Rio Grande do Norte, 4 
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(1,9%) da Bahia, 4 (1,9%) do Ceará, 4 (1,9%) de Mato Grosso, 3 (1,4%) do Piauí,  3 (1,4%) 

de Roraíma, 3 (1,4%) de Santa Catariana, 3 (1,4%) de Tocantins, 2 (1%) do Acre, 2 (1%) do 

Amapá, 2 (1%) do Maranhão, 2 (1%) do Pará, 2 (1%) de Pernambuco, 1 (0,5%) do Espírito 

Santo, 1 (0,5%) da Paraíba e 1 (0,5%) do Paraná. 

 

Após os resultados terem sido consolidados regionalmente, obteve-se a seguinte 

distribuição: 158 (75%) no sudeste, 21 (10%) no nordeste, 12 (5,6%) no centro oeste, 12 

(5,6%) no norte, 4 (1,9%) no Sul, 4 (1,9%) em branco. Essa potencialização da participação 

de entrevistados dos estados de SP, RJ e MG se deve à rede de contatos do entrevistador estar 

baseada nesses estados, especialmente nos dois últimos. Trata-se do que Fernandes e 

Carvalho (2000) definem como a identificação de populações ocultas usando-se o snowball 

ou “bola de neve”: os indivíduos a serem entrevistados são aleatoriamente indicados dentro de 

um grupo previamente estabelecido de relacionamento. 

 

Em relação ao nível de escolaridade, os 211 entrevistados dividem-se da seguinte 

maneira: 128 (60,7%) Pós-graduados/MBA, 36 (17%) Graduados, 33 (15,6%) mestres (ou em 

curso), 9 (4,3%) Doutores (ou em curso), 2 (1%) Ensino Médio/Técnico e 3 (1,4%) Outros. 

Nota-se que apenas 5 (2,4%) entrevistados não possuem, no mínimo, uma graduação.  

 

Em termos de área de formação, os 211 entrevistados dividem-se da seguinte maneira: 

77 (36,5%) em Administração, 52 (24,6%) em outras áreas (Direito, Economia, Educação 

Física, Pedagogia, Comunicação e Ciências Contábeis), 50 (23,7%) em Engenharia,  24 

(11,4%) em Tecnologia da Informação, 7 (3,3%) em Marketing e 1 (0,5%) em Estatística.  

 

 Em termos de área de atuação, os 211 entrevistados dividem-se da seguinte maneira: 70 

(33,2%) Administração, 67 (31,7%) Outros (Projetos, Educação, Finanças, Recursos 

Humanos, Gestão, etc.), 28 (13,3%) Engenharia, 27 (12,8%) Marketing, 18 (8,5%) 

Tecnologia da Informação e 1 (0,5%) Matemática. Esses dados são importantes, pois quanto 

mais diversificada é a área de atuação, melhor se capta os diferentes pontos de vista sobre a 

Gestão de Portfólio de Projetos, tornando sua representação social mais rica. Ao mesmo 

tempo, também é interessante se conhecer com mais profundidade a opinião dos profissionais 

que estão trabalhando com gestão de portfólio de projetos. Dessa forma, a amostragem 
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conseguiu unir os dois lados, ao ter profissionais com experiência na área de gestão de 

portfólio em aréas de atuação bastante diversificadas. 

 

   Em média, os 211 entrevistados possuem 10 anos de atuação no cargo atual. Do total 

de entrevistados, 183 (86,7%) trabalham atualmente em empresas privadas, 11 (5,2%) em 

empresas públicas, 10 (4,7%) em empresas sem fins lucrativos, 3 (1,4%) em empresas público 

privadas (mista), 2 (0,9%) não responderam e 1 (0,5%) em trabalho temporário. 

 

Dos 211 entrevistados, 128 (60%) nunca tiveram cargo de liderança, enquanto 82 

(39%) são ou já foram líderes. A média de empresas trabalhadas pelos 211 entrevistados 

é de 4. Esse dado é importante, pois garante que a representação social da gestão de 

portfólio de projetos leva em consideração tanto o ponto de vista de gestores (ou ex-

gestores), quanto de não gestores, tornando o resultado mais abrangente, já que 

considera o ponto de vista do comandante e do comandado. 

 

   Dentre os 211 entrevistados, o regime de trabalho está assim dividido: 186 (88%) 

como Celetistas (carteira assinada), 11 (5,2%) como Pessoas Jurídicas (PJ), 9 (4,2%) 

Empresários, 2  (0,9%) Funcionários Públicos/Comissionado, 2 (0,9%) Contratos temporários 

e 1 (0,5%) Bolsista. 

 

   Em relação ao cargo atualmente ocupado, os 211 entrevistados estão assim divididos: 

65 (30,8%) Diretores/Gerentes, 58 (27,4%) Analistas/Técnicos, 34 (16,1%) 

Coordenador/Supervisor, 20 (9,5%) Especialistas, 15 (7,1%) Consultor/Assessor, 5 (2,4%) 

Engenheiros, 5 (2,4%) sem resposta, 4 (1,9%) Pedagogos, 2 (0,9%) Assistentes, 1 (0,5%) 

Estagiário, 1 (0,5%) Aposentado e 1 (0,5%) desempregado.  

  

   Todos os níveis hierárquicos foram representados na amostra usada, de estagiário a  

executivo, com uma forte presença tanto da média/alta gerência (30,8%), quanto da baixa 

gerência e especialistas (25,5%). 

  

A maioria dos 211 entrevistados 150 (71%) trabalha atualmente em empresas que 

adotam a Gestão de Portfólio de Projetos. Desses 150, 145 (68,7%) detalharam quais das 
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atividades ou processos realizados na empresa onde trabalham podem ser atribuidos à Gestão 

de Portfólio de Projetos.  Entretanto, dessas 145 respostas, 59 (40,7%) foram desconsideradas, 

devido à sua irrelevância para a correta identificação das atividades ou processos utilizados, 

de forma que foram consideradas apenas 86 (59,3%) respostas. 

 

  Conforme as atividades e processos discutidos nesta dissertação, com base no Refencial 

Teórioco sobre a Gestão de Portfólio de Projetos, pode-se afirmar, conforme respostas 

complementares dos entrevistados sumarizadas no Apêndice D, que as atividades ou 

processos realizados pelas empresas onde os entrevistados trabalham atribuidos a Gestão de 

Portfólio de Projetos, estão assim distribuidos (Grafico 3): 

 

Gráfico 3 – Processos atribuidos à Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

  Por fim, utilizou-se uma escala de graus de concordância de seis pontos, para se medir o 

grau de envolvimento das empresas onde os entrevistados atuam, com a Gestão de Portfólio 

de Projetos  (Osório, Crippa e Loureiro, 2005): 1) Nada envolvida, 2) Pouco envolvida, 3) 

Razoavelmente envolvida, 4) Bem envolvidas, 5) Altamente envolvidas e 6) Totalmente 
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envolvidas. Do total dos 211 entrevistados, cinco não responderam qual era a sua percepção a 

respeito do grau de envolvimento da empresa onde atualmente trabalham, com relação a 

Gestão de Portfólio de Projetos. Dos 206 restantes, obteve-se o seguinte resultado: 62 (30,1%) 

estão bem envolvidas, 48 (23,3%) estão razoavelmente envolvidas, 33 (16%) estão pouco 

envolvidas,  29 (14,1%) estão altamente envolvidas,  27 (13,1%) estão totalmente envolvidas, 

e 7 (3,4%) não estão nada envolvidas. Algo em torno de 18% dos entrevistados acredita que a 

sua empresa está pouco ou nada envolvida com a Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

Dessa forma, podem-se resumir as características da amostra, conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Sumário das características da amostra. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

 

Item Sumário das características da amostra

1
Possui uma quantidade amostral adequada, com 211 questionários usados para o teste de evocação de 

palavras, foco da dissertação.

2 Os dados de gênero e localização dos entrevistados estão de acordo com as características 

3
O tempo médio de experiência na área de projetos dos respondentes é de 4,8 anos  e de idade de 42,3 anos, 

demonstrando maturidade e experiência na área de projetos.

4 Os entrevistados possuem em média 10 anos de atuação no cargo atual, demonstrando estabilidade na função

5 A maioria dos entrevistados possui nível de escolaridade de pós-graduação/MBA.

6 A grande maioria dos entrevistados possui área de formação e de atuação em  Administração.

7 Na sua maioria, os entrevistados trabalham em empresas privadas.

8
Os entrevistados estão igualmente divididos entre gestores e não gestores, média/alta gerência e especialistas, o 

que torna a amostra abrangente e robusta.

9
Os entrevistados trabalham em empresas que adotam a gestão de portfólio e a maioria acredita que a sua 

empresa está bem envolvida com a gestão de portfólio de projetos.
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Assim, constata-se que a amostra obtida possibilita uma visão adequada para o 

propósito deste trabalho.  

 

Na próxima seção, será apresentada a representação social da Gestão de Portfólio de 

Projetos. Essa representação foi identificada por meio da análise da amostra escolhida via  

software EVOC 2005, assim como da análise de conteúdo das falas dos entrevistados, as 

quais auxiliaram na correta interpretação dos elementos parte do núcleo central e do sistema 

periférico, permitindo verificar se esses estão refletindo o consenso dos entrevistados a 

respeito da representação social da Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

5.2 Identificação do Núcleo Central e Sistema Periférico. 

 

 Conforme apresentado na seção 4, a obtenção da representação social da Gestão de 

Portfólio de Projetos por meio da identificação dos elementos parte do seu núcleo central e 

sistema periférico foi feita utilizando-se o software EVOC 2005 (Sarubbi Junior, 2013). Para 

tal, a técnica de evocação de palavras foi utilizada e os respondentes puderam expressar quais 

as cinco palavras que lhe vinham à cabeça quando se deparavam com a palavra Gestão de 

Portfólio de Projetos. 

 

Dos 211 entrevistados considerados na pesquisa, todos tiveram o teste de evocação de 

palavras preenchido. Como cada teste de evocação de palavras continha cinco palavras 

evocadas, confirmou-se ao todo 1055 palavras evocadas a serem analisadas pelo software 

EVOC 2005.  

 

Para que houvesse uniformização da base de dados, a fim de alcançar um correto 

cálculo, todas as palavras foram analisadas e organizadas com o uso do EVOC 2005, para que 

as palavras com o mesmo significado ou semântica fossem redigidas da mesma maneira. O 

Apêndice C mostra a tabela de organização das palavras que tiveram sua redação alterada. 

 

 As demais respostas contidas na base de dados serviram como referência para realizar a 

organização dos dados, ou seja, uma vez identificada uma palavra dentro da própria base de 

dados com um maior número de citações, essa palavra seria usada na conversão. Por exemplo, 
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se a palavra “acessibilidade” fosse citada por dez vezes e a palavra “acesso” fosse citada cinco 

vezes, no momento da organização da base de dados, a palavra “acesso” seria convertida para 

“acessibilidade”, já que a última cumpre com um dos três critérios apontados por Kalache 

(1987), de ter sido citada mais vezes. 

 

Antes da geração do núcleo central e sistema periférico, três premissas precisam ser 

definidas, para geração do quadro de quatro casas de Vergès utilizando-se o software EVOC. 

A primeira delas é o número de frequência mínimo que cada palavra evocada precisa ter para 

ser considerada pelo software nos cálculos da OME. Adotou-se o número de cinco 

frequências médias evocadas, que é o valor default do software, como o valor mínimo para se 

iniciar os cálculos, ou seja, foram consideradas para identificação da representação social da 

gestão de Potfólio de Projetos todas as palavras que foram evocadas por, no mínimo, cinco 

vezes. 

 

Para a definição da frequência mínima a ser utilizada neste estudo calculou-se o valor 

da frequência que represente a média das palavras evocadas. Assim, mediante o uso do 

EVOC, por meio da função Rangmot, obtém-se a Tabela 3, que mostra os valores acumulados 

em ordem crescente (Coluna Acúmulo crescente) e decrescente (Coluna Acúmulo 

decrescente) da relação entre o número de palavras evocadas (coluna Palavras) e a frequência 

com que foram evocadas (Coluna Freq.). Por exemplo, na Tabela 3, a linha identificada 

mostra que o acúmulo de palavras com frequência de evocação de 26 até 91 totalizam 572 

palavras evocadas (10 palavras distintas, que ao todo foram evocadas 509 vezes), que 

representam 48,2% do total das 1055 palavras evocadas (Sarubbi Junior, 2013). 

 

Por meio da análise da Tabela 3, o valor de 48,2% (coluna Acúmulo Evocações 

Inverso) aproxima-se do valor médio de 50%, aceito academicamente como referência 

(Sarubbi Junior, 2013). Como visto anteriormente, o valor de 48,2% está associado a uma 

frequência mínima de 26, conforme linha em destaque na Tabela 3. Utiliza-se o acúmulo 

decrescente por representar o acúmulo de palavras com maior frequência de evocação. 

 

Dessa forma, de acordo com a amostra utilizada, o número de frequência média 

mínima a ser usado é de 26 evocações, em vez de 5 evocações, inicialmente usado. 
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Tabela 3 – Distribuição das frequências em ordem decrescente. (Fonte: elaborado pelo autor) 

 

 

 Do total de 1055 palavras evocadas, houve a identificação, pelo software EVOC, de 161 

palavras distintas, com uma OME calculada de 3,0. Assim, obteve-se a segunda premissa 

adotada pelo software para a geração do núcleo central e sistema periférico, que é a 

frequência média de evocações médias de palavras de 3,0. 

 

 Nesse novo cenário, do total de 1055 palavras evocadas, houve a identificação, pelo 

software EVOC, de 161 palavras distintas, das quais 10 palavras (6,2%) atenderam ao critério 

de frequência mínima de vinte e seis evocações. O número intermediário de evocações, 

considerando-se as 10 palavras que farão parte da representação social da Gestão de Portfólio 

de Projetos, é de 47 (média) ou 26 (mediana). A mediana parece ser a melhor medida para o 

número intermediário de evocações, considerando que as frequências das evocações não se 
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distribuem uniformemente (Sarubbi Junior, 2013), de forma que nesta dissertação adotou-se a 

mediana. Assim encontra-se a terceira e última premissa para geração do núcleo central e 

sistema periférico, para posterior geração do quadro de quatro casas de Vergès.  

 

 Dessa forma, para a geração do núcleo central e sistemas periféricos da representação 

social da Gestão de Portfólio de Projetos, representado pelo quadro de quatro casas de Vergès, 

o software necessita dos seguintes dados já obtidos nas etapas anteriores, sumarizados no 

Quadro 6, as quais permitem ao software EVOC gerar o quadro de quatro casas de Vergès 

conforme o Quadro 7. 

 

Quadro 6 - Premissas usadas pelo programa EVOC 2005 para definição do quadro de quatro casas de Vergès. 

Frequência Mínima 26 

Frequência Intermediária 47 

Média OME 3,0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 7 - Distribuição das palavras evocadas segundo o quadro de quatro casas de Vergès. 

 OME menor que 3,0 (média) OME maior ou igual a 3,0 (media) 
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Estratégia    (49; 2,694) 

Organização (62; 2,032) 

Planejamento (56; 2,179) 

 

Avaliação     (73; 3,247) 

Resultado     (91; 3,275) 
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Gestão     (45; 2,511) 

Priorização      (34; 2,235) 

 

 

Objetivo    (40; 3,275) 

Prazo         (33; 3,121) 

Processo    (26; 3,231) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.3 Análise de Conteúdo 

 

 Uma vez que a análise de conteúdo realizada nesta dissertação busca explicar o significado 

das palavras integrantes do núcleo central, sob o ponto de vista dos profissionais da área de 

projetos, apenas as categorias associadas aos elementos que compõem a representação social 

da Gestão de Portfólio de Projetos serão sumarizadas (Quadro 8).  

 

Quadro 8 - Categorias Inferidas. (Fonte: elaborado pelo autor)                                                             (continua) 

 

 

Item Categorias Inferidas Descrição
Palavras parte da 

Representação Social

1
Alinhamento 

estratégico

Refere-se ao alinhamento do portfólio com a direção estratégica da 

organização.

* Exemplos extraídos dos questionários complementares:

"É por meio da gestão de portfólio de projetos que interliga-se os 

objetivos estratégicos do negócio…".

"Capacidade de gerir projetos que gerem valor para o negócio com 

aderência aos objetivos definidos no planejamento estratégico da 

organização".

"É o gerenciamento de projetos alinhados ao objetivo estratégico, 

sendo desta a gestão de escolha e acompanhamento dos projetos 

que melhor satisfaz o proposito do negócio".

Estratégia

2
Organização de 

diversos projetos

Trata da ordenação, composição, arrumação, disposição, 

sistematização, disciplina, conformidade etc.

*Exemplos extraídos dos questionários complementares:

"Identificar e organizar os projetos gerenciados pela empresa de 

forma a facilmente acessar lições aprendidas...".

"Organização de projetos em um único documento, com objetivos 

comuns de resultados...".

"Entendo como sendo mais uma ferramenta de gestão estratégica 

para empresas que necessitam organizar seus produtos...".

"Organização de vários projetos em um único portfólio..."

Organização

3
Planejamento e 

execução de projetos

Refere-se à preparação para um trabalho, com o estabelecimento de 

métodos e processos adequados.

*Exemplos extraídos dos questionários complementares:

".. administração de produtos ou serviços, do planejamento à 

execução".

"É gerenciar uma carteira de projetos de forma que se possa 

relacionar, organizar e priorizar o planejamento e execução dos 

projetos...".

"Entendo que "Gestão de Portfólio de Projetos" reside em planejar, 

controlar, monitorar e executar as diversas demandas que envolvem 

o fluxo continuo de compromissos de uma carteira de projetos...".

Planejamento
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Quadro 8 - Categorias Inferidas. 

 

 

Cabe ressaltar que esta dissertação focou na categorização baseada no teste de 

evocação de palavras e não em pesquisa bibliográfica ou revisão de literatura. A ideia não é a 

de se criar a melhor categorização, mas sim aquela que melhor serve para explicar os 

elementos parte do quadrante de quatro casas de Vergès, bem como associar termos que no 

contexto da análise de conteúdo poderiam ser unificados, para dar sentido ao que foi expresso 

pelos entrevistados. 

 

 

 

 

Item Categorias Inferidas Descrição
Palavras parte da 

Representação Social

4 Objetivos comuns

Refere-se ao estabelecimento de alvos, um propósito, intenção etc.

* Exemplos extraídos dos questionários complementares: 

"Trabalhar diversos projetos em um único portfólio com objetivos 

comuns de resultado…".

"gerenciamento de vários projetos/programas com objetivo 

comum…"

"É a gestão de diversos projetos com objetivos comuns visando 

maximizar os benefícios".

"É o trabalho em diversos projetos com objetivos comuns em um 

portifólio...".

Objetivo 

5 Simultaneidade

Refere-se à existência ao mesmo tempo de duas ou mais ações, fatos 

ou coisas.

*Exemplos extraídos dos questionários complementares:

"Capacidade de gerenciar vários projetos ao mesmo tempo…".

"É a administração de vários projetos simultâneos…".

"Ter vários projetos que (normalmente) são tocados ao mesmo 

tempo...".

Prazo

6 Processos

Refere-se a um conjunto de tarefas relacionadas de forma lógica , 

levadas a cabo para obter um resultado de negócio definido.

*Exemplos extraídos dos questionários complementares:

"Gerenciar um conjunto de processos de forma sistemática e com 

metodologia…".

"Entendo que são um conjunto atividades, rotinas e processos 

cíclicos...".

"Processos organizados e identificados com os objetivos da 

instituição/empresa...".

Processo
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6 DISCUSSÃO 

 

Uma vez realizada a análise detalhada de todas as informações disponíveis na amostra 

coletada e mediante o uso da técnica do quadro de quatro casas de Vergès, além da análise de 

conteúdo,  faz-se necessário confrontar os resultados encontrados com a literatura pesquisada. 

 

Assim, mediante o uso da técnica de quatro casas de Vergès (Quadro 7), ou seja, do 

ponto de vista da frequência e ordem de evocação, observa-se que a representação social da 

Gestão de Portfólio de Projetos é composta pelos seguintes elementos, os quais fazem parte 

do seu núcleo central: Estratégia, Organização e Planejamento. 

 

A partir da análise de conteúdo (Quadro 8), foi realizada uma leitura aprofundada de 

cada uma das respostas, onde, codificando-se cada uma, obtém-se uma ideia sobre o todo. O 

resultado contribuiu para clarificar os conceitos em relação a cada palavra pertencente ao 

Núcleo Central e Sistema Periférico. Dessa forma, foi possível elaborar uma tabela 

comparativa da representação social da Gestão de Portfólio de Projetos, de acordo com os 

profissionais que atuam com projetos, com a análise da literatura científica atual sobre o tema 

(Tabela 4): 

 

Tabela 4 - Comparação da representação social da Gestão de Portfólio de Projetos com a análise da literatura. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Palavras Referências
Percepção dos Profissionais de 

Projetos (TRS)

Estratégia 

Levine, 2005; Buys e Stander, 2010; Castro e Carvalho, 2010; 

Padovani, Carvalho e Muscat, 2012; Young e Conboy, 2013; 

Patanakul, 2015

Palavra Mandatória (Núcleo Central)

Organização Palavra não percebida pela análise da literatura científica. Palavra Mandatória (Núcleo Central)

Planejamento Palavra não percebida pela análise da literatura científica. Palavra Mandatória (Núcleo Central) 

Objetivo Palavra não percebida pela análise da literatura científica. Palavra Auxiliar (Sistema Periférico)

Prazo Palavra não percebida pela análise da literatura científica. Palavra Auxiliar (Sistema Periférico)

Processos
Rad e Levin, 2006; Moore, 2010; Larieira, 2011; Patanakul, 

2015.
Palavra Auxiliar (Sistema Periférico)
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Das seis palavras evocadas pela representação, apenas Estratégia e Processos foram 

percebidas pela análise da literatura científica atual sobre a Gestão de Portfólio de Projetos. 

Isto indica uma desconexão entre a percepção dos proficionais de projetos brasileiros e a 

literatura disponível sobre o tema. 

 

Assim, pode-se tecer algumas considerações a respeito das palavras do Núcleo 

Central.  

 

A primeira palavra Estratégia refere-se ao alinhamento estratégico do portfólio com a 

direção estratégica da organização. Está relacionada como componente-chave e um dos 

processos que mais contribui para a eficácia da Gestão de Portfólio de Projetos, em linha com 

os estudos de Levine, 2005; Buys e Stander, 2010; Castro e Carvalho, 2010; Padovani et al., 

2012; Young e Conboy, 2013 ; Patanakul, 2015 etc. De acordo com Young e Conboy (2013), 

a Gestão de Portfólio de Projetos atua no nível estratégico das empresas e ao contrário dos 

projetos ou programas, um portfólio não tem uma vida limitada; em vez disso é um processo 

contínuo, requerendo atenção frequente para assegurar que permaneça em equilibrio e seja 

consistente com a estratégia e objetivos da organização. 

 

De acordo com Buys e Stander (2010), a ligação entre a estratégia e a seleção e 

implementação das iniciativas ocorre por meio da implantação de projetos, sendo o 

gerenciamento do portfólio de projetos responsável por esse alinhamento. 

 

Por sua vez, Padovani et al. (2012) afirmam que o alinhamento entre a estratégia de 

negócios da organização e seu portfólio de projetos tem sido objeto crescente de estudos. 

 

A segunda palavra do Núcleo Central Organização, compreendida neste estudo como 

organização dos projetos ou do portfólio de projetos, não referenciada na análise da literatura 

científica atual sobre a GPP, indica uma preocupação dos entrevistados com a adoção de 

modelos de Gestão de Portfólio de Projetos pelas organizações, pois a depender do modelo 

escolhido, os projetos poderão ser selecionados, priorizados e, portanto, organizados de 

formas diferentes (Lacerda et al., 2016).  



 
 

69 
 

A literatura científica sobre a GPP apresenta uma variedade de atividades e elementos 

(dimensões da GPP) tanto para a avaliação qualitativa e quantitativa como para a mensuração 

de aspectos estratégicos alinhados aos objetivos de negócio da organização (Lacerda et al. 

2016). Contudo, as organizações possuem dificuldade na aplicação de muitas dessas técnicas 

devido à complexidade, principalmente relacionada aos métodos quantitativos (Archer e 

Ghasenzadeh, 1999; Cooper et al., 1999; Levine, 2005; Moore, 2010; Castro e Carvalho, 

2010; Carvalho et al., 2013; Padovani, 2013). 

 

A presença da palavra Planejamento no Núcleo Central, uma vez relacionada com o 

planejamento e execução dos projetos, foi uma surpreza, já que o planejamento e execução de 

projetos é uma atribuição do PMO (Escritório de Gestão de Projetos) (Levine, 2005). 

Contudo, indica que os respondentes percebem essa atribuição na dimensão da Gestão de 

Porfólio de Projetos, diferentemente do que sustenta a literatura científica atual sobre o tema.  

 

Sendo assim, verifica-se que os principais conceitos de gerenciamento de portfólio de 

projetos ainda tem pouca penetração nas empresas (Castro e Carvalho, 2010; Larieira, 2011). 

Por outro lado, seu atual corpo de conhecimento sofre de uma série de problemas conceituais 

(Young e Conboy, 2013) . Além disso, na prática, gestores não necessariamente seguem as 

regras formais de gerenciamento de portfólio de projetos (Martinsuo, 2013). 

 

Em relação às palavras que fazem parte do Sistema Periférico, a palavra Objetivo  

refere-se à gestão de projetos com objetivos comuns, a palavra Prazo trata da capacidade de 

gerenciar vários projetos simultaneamente, já a palavra Processo, refere-se a um conjunto de 

atividades e processos inerentes à GPP. Dessas três palavras, identificou-se que somente a 

palavra Processo, embora não esteja relacionada como dimensã do gerenciamento do portfólio 

de projetos (Lacerda et al., 2016), foi refenciada na literatura sobre a GPP, uma vez que com o 

aumento da prática da Gestão de Portfólio de Projetos, a necessidade de formalização dos seus 

processos e atividades (Rad e Levin, 2006; Moore, 2010; Patanakul, 2015) surge como forma 

de responder às demandas das organizações por maior colaboração e compartilhamento de 

recursos entre projetos (Cooper et al., 2001; Levine, 2005; Martinsuo, 2013).  
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Por outro lado, a grande maioria das atividades ou processos atribuídos à gestão de 

portfólio de projetos realizados pelas empresas onde os entrevistados trabalham, identificados 

por meio de questionário complementar, se concentram basicamente em três vertentes: 1) 

Monitoramento e Controle, 2) Desenvolvimento de produtos e, 3) Avaliação/Seleção de 

projetos. Dessa forma, são essas as atividades ou processos de gestão de portfólio de projetos 

mais utilizados no mercado brasileiro, de acordo com a amostra.  

 

Esses resultados estão em linha com o trabalho apresentado por Carvalho et al. (2013) 

sobre o panorama da literatura sobre Gestão de Portfólio de Projetos. Carvalho et al. (2013) 

identificaram que Performance/Desempenho foi uma das áreas mais em evidência em seus 

estudos, com forte relação com Monitoramente/Controle, a qual se preocupa em como obter 

melhores resultados, maior desempenho e crescimento constante. Trata-se do processo mais 

citado pelos entrevistados desse estudo. 

 

A segunda área mais citada nos estudos de Carvalho et al. (2013) foi Desenvolvimento 

de Produto,  já que um bom desenvolvimento de produto pode não só gerar ganhos 

financeiros como também evitar desperdícios e permitir, à empresa, melhor posicionamento 

em seu setor. Esse processo também foi o segundo mais citado pelos entrevistados neste 

estudo. 

 

Uma terceira área muito explorada nos estudos de Carvalho et al. (2013) foi Risco e 

Incerteza, citada apenas duas vezes pelos entrevistados deste estudo. Tal fato demonstra um 

descolamento entre os trabalhos científicos pesquisados por Carvalho et al. (2013) e a prática 

evidenciada pelos entrevistados desse estudo.  

 

Por sua vez, Larieira (2011) identificou que 75% dos trabalhos analisados por meio de 

seu estudo bibliométrico sobre a GPP tem como foco questões relacionadas à Avaliação e 

Seleção dos projetos. Ainda segundo Larieira (2011), atividades importantes como 

Categorização, Balanceamento e Monitoramento ainda são pouco citadas em pesquisas 

acadêmicas. 
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De acordo com Larieira (2011), as atividade de Avaliação e Seleção são as primeiras 

atividades realizadas no fluxo de execução da gestão de portfólio de projetos, e as atividades 

de Categorização, Balanceamento e Monitoramento são atividades executadas do meio para o 

fim nesse processo, indicando o foco das pesquisas nas atividades mais elementares do 

processo de Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

Complementar aos trabalhos de Larieira (2011) e Carvalho et al. (2013), Padovani 

(2013), em estudo bibliométrico sobre a GPP, realizou uma distribuição dos artigos por tema 

pesquisado, demonstrando que o maior número de estudos refere-se ao tema Seleção (19%), 

seguido pelo tema Otimização (14%). Na percepção dos entrevistados deste estudo, o 

processo Seleção, não é o processo mais praticado, ficando em terceiro lugar, sendo citado 

onze vezes. 

 

Por outro lado, Patanakul (2015) em seu trabalho sobre os processos que mais 

contribuem para a eficácia da Gestão de Portfólio de Projetos, afirma que um dos principais 

processos é o alinhamento dos projetos com a estratégia da empresa. Esse processo 

identificado por meio da palavra Estratégia, faz parte do Núcleo Central da representação 

social da Gestão de Portfólio de Projetos. Contudo, não foi citado pelos entrevistados deste 

estudo como um processo atribuído à GPP. 

 

  Dessa forma, dentre as principais atividades/processos da gestão de portfólio de projetos 

foram citadas em menor número, neste trabalho, alocação de recursos visando o retorno sobre 

o investimento para as organizações, priorização, categorização, além de considerações sobre 

o nível de risco do portfólio. No entanto, de acordo com Larieira (2011), deve-se considerar 

que não há consenso sobre os nomes das atividades de gestão de portfólio de projetos no meio 

acadêmico. 

 

  Sendo assim, o maior objetivo desta dissertação foi identificar a representação social da 

Gestão de Portfólio de Projetos. 

  

  A partir dos elementos do núcleo central da representação social, a categoria semântica 

mais privilegiada em termos de seu signifcado para a Gestão de Porfólio de Projetos de 
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acordo com a análise da literatura sobre o tema foi Alinhamento Estratégico. Contudo, as duas 

outras categorias, componentes do núcleo central, Organização e Planejamento, pela análise 

de conteúdo realizada, identificou-se como fundamentais para a compreensão da 

representação social da Gestão de Portfólio de Projetos na percepção dos entrevistados. 

 

  Dessa forma, conclui-se, que a representação social da Gestão de Portfólio de Projetos 

com base na percepção dos profissionais de projetos brasileiros, está alicerçada no 

alinhamento do portfólio de projetos com a estratégia da empresa, no planejamento e 

execução de projetos e na escolha do melhor Modelo de Gestão de Portfólio de Projetos para 

as empresas.  

 

   Conclui-se, de forma geral, que a percepção dos profissionais da área de projetos está  

parcialmente de acordo com as expectativas mencionadas na literatura científica sobre o tema. 

Seja pela ausência de várias atividades/processos-chave na representação social da GPP, ou  

pela preocupação dos entrevistados com dimensões da GPP (Organização e Planejamento) 

não consideradas devidamente pela literatura sobre o tema. 

 

   Por fim, os resultados da pesquisa levam à conclusão de que os profissionais brasileiros 

que atuam com projetos possuem percepção limitada acerca dos processos relacionados à 

GPP. Por outro lado, este estudo contribui para ampliar a discussão em torno da importância 

da escolha do melhor modelo de Gestão de Portfólio de Projetos para as empresas e do 

Alinhamento Estratégico do portfolio de projetos com a estratégia da empresa, temas que com 

o Planejamento e Execução dos projetos, formam a representação social da Gestão de 

Portfólio de Projetos de acordo com este estudo. 
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7 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, consolidam-se as conclusões da pesquisa, obtidas por meio da análise 

dos resultados. São também elencadas as implicações gerenciais e acadêmicas inferidas desta 

pesquisa, bem como suas limitações e sugestões de pesquisas complementares. 

 

 

7.1 Implicações Acadêmicas e Gerenciais 

 

 Sob o ponto de vista acadêmico, esta dissertação colocou em evidência uma desconexão 

entre a teoria e percepção dos profissionais de projetos a respeito do tema Gestão de Portfólio 

de Projetos.  A ausência, na representação social, de vários processos mapeados e 

padronizados apontados pela academia e desconsiderados na percepção do profissionais que 

atuam com projetos necessita ser estudada com mais profundidade. 

 

Como neste trabalho adotaram-se diferentes técnicas para se tratar e analisar as 

palavras evocadas, como frequência, ordem de evocação ou relação entre palavras, há uma 

interessante abertura para discussão a respeito das melhores práticas metodológicas a serem 

adotadas, a fim de se capturar todas as informações disponibilizadas por entrevistados, em 

busca da real percepção que possuem a respeito de um determinado tema. 

 

Do ponto de vista gerencial, uma correta identificação da representação social da 

Gestão de Portfólio de Projetos possibilita aos executivos das empresas identificação das 

melhores estratégias a serem adotadas para a correta implementação da gestão de portfólio de 

projetos em suas empresas. Possibilita aos gestores, por exemplo, compreenderem em que 

estágio se encontra o mercado brasileiro e quais as características que são mais 

consensualmente associadas a Gestão de Portfólio de Projetos e, por sua vez, mais usadas 

pelos profissionais da área. Dessa forma, as empresas podem identificar oportunidades e 

eliminar gaps, potencializando o uso da Gestão de Portfólio de Projetos em seus negócios. 

 

 Por fim, uma ultima implicação gerencial, obtida por meio da representação social da 

Gestão de Portfólio de Projetos, é a necessidade dos executivos focarem na escolha do modelo 
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de GPP mais adequado a suas realidades. Dessa forma, ainda que o alinhamento estratégico 

seja um componente fundamental para o sucesso da Gestão de Portfólio de Projetos, escolher 

o modelo apropriado de GPP será de suma importância para o alcance dos resultados 

almejados. 

 

 

7.2 Limitações da Pesquisa 

 

Podem-se identificar algumas limitações de pesquisa nesta dissertação, as quais 

precisam ser esclarecidas em trabalhos futuros, como se segue. 

 

Uma importante limitação desta dissertação refere-se aos aspectos relacionados à 

organização das palavras, uma das etapas utilizadas pelo software EVOC para construir o 

quadro de quatro casas de Vergès. Por mais que se sigam as regras estabelecidas previamente 

nas referências bibliográficas, possíveis erros podem ter sido cometidos. Igualmente, a 

possibilidade de inclusão de erros de inferência pode ter ocorrido no momento da 

categorização das palavras.  

 

 Apesar de terem sido utilizadas técnicas como a análise de conteúdo, a melhor ferramenta 

para se testar a centralidade dos elementos do núcleo central é o retorno a campo, para que os 

elementos identificados como parte do núcleo central sejam apresentados aos mesmos 

respondentes para validação, o que infelizmente não foi feito neste trabalho. 

 

Além disso, a pesquisa limitou-se apenas aos profissionais da área de projetos 

brasileiros, não se levando em consideração as opiniões de profissionais de outros países, ou, 

até mesmo, de profissionais de outras áreas usuários de projetos, os quais poderiam ter pontos 

de vista diferentes que ajudariam a compor uma visão mais abrangente sobre o tema. 

 

Identificou-se, também, uma grande concentração de respondentes na região Sudeste, 

em especial nos estados do RJ, MG e SP. Vale ressaltar que uma pesquisa ideal comportaria 

dados de todas as regiões do Brasil, de forma proporcional à distribuição dos profissionais de 

de projetos no Brasil. No entanto, deve-se levar em consideração que as regiões RJ, MG e SP, 
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de fato, concentram a maioria dos profissionais de projetos brasileiros. Outrossim, um 

aumento do número de respondentes também seria importante para se obter uma maior 

representatividade. 

 

Do ponto de vista metodológico, diversas outras técnicas poderiam ter sido usadas, 

como a análise implicativa, tanto em substituição às técnicas aplicadas nesta dissertação, 

quanto para complementação da análise e tratamento dos dados. Além disso, comparação 

entre as diferentes técnicas e respectivos resultados poderia ter sido feita para evitar falhas na 

geração dos resultados. 

 

7.3 Pesquisas Futuras 

 

O presente trabalho expõe uma séria de possibilidades de estudos futuros, a partir da 

análise da representação social da Gestão de Portfólio de Projetos, uma vez que o tema é 

ainda pouco estudado academicamente. 

 

Sugere-se que nas próximas pesquisas criem-se grupos focais para se identificar se há 

alteração da percepção do profissionais da área de projetos em relação a Gestão de Portfólio 

de Projetos, considerando-se raça, gênero, posição social, cargo hierárquico, nacionalidade 

etc. A criação de um grupo focal de especialistas no tema Gestão de Portfólio também 

contribuiria para um maior aprofundamento do estudo. Deve-se assim, buscar alterações de 

percepção ou vieses que ajudem a compreender o que cada grupo pensa sobre esse assunto. 

 

Recomenda-se, também, que seja realizada a etapa da análise implicativa da 

representação social, a fim de se identificar a relação entre as palavras que fazem parte da 

representação social da Gestão de Portfólio de Projetos, de modo a se confirmar a centralidade 

dos termos parte da representação social encontrada.  

 

As palavras que foram identificadas como parte do sistema periférico, localizadas no 

quadrante superior direito (primeira periferia) e inferior esquerdo (zona de contraste), também 

precisam ser melhor explicadas, pois apesar de estarem distantes do núcleo central, se 

apresentam mais flexíveis e adaptáveis, com tolerância às contradições, possuindo caráter 
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evolutivo e individual, como já visto no capítulo 3. Especial atenção deve ser dada à zona de 

contraste, para um melhor entendimento de possíveis evoluções da Gestão de Portfólio de 

Projetos . A zona de contraste representa a percepção de uma minoria a respeito da Gestão de 

Portfólio de Projetos, podendo representar o que estaria por vir, uma vez que as minorias 

influenciam as maiorias.  

 

Por fim, neste trabalho, realizou-se uma análise transversal, ou seja, esta pesquisa 

reflete uma fotografia do momento. Seria interessante realizar uma análise longitudinal, 

buscando-se analisar o comportamento e as mudanças da percepção dos profissionais que 

atuam com projetos sobre a Gestão de Portfólio de Projetos, ao longo do tempo. Isto é 

especialmente importante para o contexto brasileiro, o qual ainda está em fase de 

amadurecimento em relação à Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

Diante de um tema pouco estudado, espera-se que esta dissertação tenha contribuído 

para um melhor entendimento do que seja a Gestão de Portfólio de Projetos. 
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APÊNDICE A 

 

(i) E-mail enviado a partir de 04/09/2016. 

 

 

 

Amigo(a)s, 

 

Estou iniciando a minha pesquisa de campo para finalizar a minha dissertação, sobre o Gestão 

de Portfólio de Projetos. Gostaria de contar com a sua colaboração. 

Favor encaminhar o questionário online abaixo aos seus contatos (amigos, familiares, etc.) 

que atuem na área de projetos e também respondam, caso atue na área. 

 

https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8tUFVephKIdZbbT 

 

Obs. A identificação do respondente na pesquisa é opcional e suas informações serão usadas 

exclusivamente para fins acadêmicos. 

 

Desde já agradeço pela sua colaboração. 

 

Att. 

 

Alexandre de D. Gomes 
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(ii) Fornulário disponibilizado no sítio 

https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8tUFVephKIdZbbT 

 

 
Figura 11 - Página de Introdução da Pesquisa online e Teste de Evocação de Palavras. 

 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 12 – Segunda página – Questões complementares (continua). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 13 – Terceira página – Questões complementares (continua). 

 

 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 14 – Quarta página – Questões complementares (continua). 

 

 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 15 – Quinta página – Questões complementares (continua). 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 



 
 

89 
 

 

 
Figura 16 – Sexta página – Questões complementares e Agradecimento. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE B 

 
Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação. (Fonte: elaborado pelo autor) 

001; 1 Organização 2 Mercado 3 Coerência 4 Economia 5 Conhecimento 

002; 1 Prioridade 2 Sustentabilidade 3 Capital 4 Decisão 5 Controle 

003; 1 Projeto 2 Gestão 3 Portfólio 4 Variedade 5 Pesquisa 

004; 1 Sincronismo 2 Integração 3 Organização 4 Holístico 5 Facilitador 

005; 1 Pmi 2 Estratégia 3 Priorização 4 Critérios 5 Balanceamento 

006; 1 Planejamento 2 Variedade 3 Flexibilidade 4 Conhecimento 5 Eficácia 

007; 1 Conjunto 2 Integração 3 Sistêmico 4 Otimização 5 Pmo 

008; 1 Valor 2 Planejamento 3 Recursos 4 Ferramentas 5 Execução 

009; 1 Organização 2 Desenvolvimento 3 Metodologia 4 Ações 5 Administração 

010; 1 Estratégia 2 Organização 3 Valor  4 Diversificação 5 Inovação 

011; 1 Otimização 2 Adequação 3 Oferta 4 Cliente 5 Perfil 

012; 1 Planejamento 2 Qualidade 3 Metas 4 Estratégia 5 Decisão 

013; 1 Segmentação 2 Estratégia 3 Objetivo 4 Proposta 5 Priorização 

014; 1 Explanação 2 Analise 3 Controle 4 Estratégia 5 Programa 

015; 1 Alinhamento 2 Atualização 3 Disponibilidade 4 Tecnologia 5 Investimento 

016; 1 Conjunto 2 Soluções 3 Processos 4 Gestão 5 Produtos 

017; 1 Riscos 2 Gerenciamento 3 Estratégia 4 Gestão 5 Prazo 

018; 1 Execução  2 Eficiência 3 Sucesso 4 Desenvolvimento  5 Priorização 

019; 1 Project 2 Administração 3 Controle 4 Planejamento 5 Resultado 

020; 1 Custos 2 Gestão 3 Liderança 4 Processos 5 Resultados  

021; 1 Inovador 2 Inteligente 3 Autentico 4 Pratico 5 Satisfatório 

022; 1 Organização 2 Disciplina 3 Atitude 4 Liderança 5 Equipe 

023; 1 Estratégia 2 Valor 3 Gerenciamento 4 Negócio 5 Otimização 

024; 1 Produtos 2 Burocracia 3 Informações 4 Planilhas 5 Estratégias 

025; 1 Resultado 2 Maximização 3 Otimização 4 Gerenciamento 5 Estratégia 

026; 1 Atualização  2 Tendências 3 Mercado 4 Equipe 5 Redes 

027; 1 Produtos 2 Organização 3 Negócios 4 Apresentação 5 Planejamento 

028; 1 Rentabilidade 2 Estratégia 3 Seleção 4 Competência 5 Competitividade 

029; 1 Integração 2 Simultâneo 3 Pmi 4 Risco 5 Dependência 
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Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação.  (continua) 

 

030; 1 Processo 2 Pessoas 3 Produtos 4 Processo 5 Eficiência 

031; 1 Foco 2 Resultados 3 Responsabilidades 4 Cronograma 5 Sobreposição 

032; 1 Oportunidade 2 Disponibilidade 3 Variedade 4 Organização 5 Ampliação 

033; 1 Gestão 2 Organização 3 Projetos 4 Seleção 5 Portfólio 

034; 1 Viabilidade 2 Recursos 3 Presente 4 Futuro 5 Abrangência 

035; 1 Prioridade 2 Tarefas 3 Processos 4 Custos 5 Organização 

036; 1 Competência 2 Potencial 3 Atitude 4 Trabalho 5 Oportunidade 

037; 1 Planejamento 2 Estratégia 3 Negócio 4 Integração  5 Resultado 

038; 1 Estratégia 2 Alinhamento 3 Direcionamento 4 Foco 5 Mercado 

039; 1 Prazo 2 Custo 3 Escopo 4 Cronograma 5 Homologação 

040; 1 Integração 2 Negócio 3 Projeto 4 Estratégia 5 Demanda 

041; 1 Controle 2 Dedicação 3 Rh 4 Ferramentas 5 Vários 

042; 1 Gerenciamento 2 Gerenciamento 3 Controle 4 Decisão 5 Técnicas  

043; 1 Líder 2 Eficiência 3 Planejamento 4 Documentação 5 Riscos 

044; 1 Prazo 2 Custo 3 Pessoas 4 Comunicação 5 Escopo 

045; 1 Planejamento 2 Administração 3 Prioridades 4 Maximização 5 Resultado 

046; 1 Pmo 2 Critérios 3 Priorização 4 Pipeline 5 Recursos 

047; 1 Priorização 2 Planejamento 3 Estratégia 4 Controle 5 Satisfação 

048; 1 Planejamento 2 Prioridades 3 Prazo 4 Redirecionamento 5 Apresentação 

049; 1 Estratégias 2 Resultados 3 Benefícios 4 Planejamento 5 Alcance 

050; 1 Equipe 2 Atividades 3 Objetivo 4 Estratégia 5 Qualidade 

051; 1 Priorização  2 Decisão 3 Gerenciamento 4 Identificação 5 Controle 

052; 1 Valor 2 Estratégia 3 Benefícios 4 Otimização  5 Recursos 

053; 1 Organização 2 Controle 3 Cronograma 4 Acompanhamento 5 Decisão 

054; 1 Gerenciar 2 Vários 3 Projetos 4 Simultaneamente 5 Valor 

055; 1 Resultado 2 Valorização 3 Desenvolvimento 4 Interação 5 Interligação 

056; 1 Organização 2 Gerenciamento 3 Sistematização 4 Otimização 5 Avaliação 

057; 1 Cronograma 2 Tempo 3 Custo 4 Resultados 5 Escopo 

058; 1 Inteligência 2 Mercado 3 Planejamento 4 Segmento 5 Meta 
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Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação.  (continua) 

 

059; 1 Planejamento 2 Desenvolvimento  3 Resultado 4 Requisitos  5 Stakeholders 

060; 1 Racionalidade 2 Otimização 3 Resultados 4 Indicadores 5 Responsabilidades 

061; 1 Articulação 2 Inovação 3 Comunicação 4 Presença 5 Coerência 

062; 1 Resultado 2 Opções 3 Foco 4 Planejamento 5 Meta 

063; 1 Planejamento 2 Controle 3 Administração 4 Objetivos 5 Dados 

064; 1 Estratégia 2 Seleção 3 Estratégia 4 Analise  5 Resultados 

065; 1 Estratégia 2 Negócio 3 Metas 4 Resultado 5 Benefícios 

066; 1 Estratégia 2 Planejamento 3 Indicadores 4 Resultados 5 Orçamento 

067; 1 Organização 2 Planejamento 3 Priorização 4 Decisão 5 Layout 

068; 1 Resultado 2 Foco 3 Eficiência 4 Equipe 5 Custo 

069; 1 Controle 2 Acompanhamento 3 Cronograma 4 Custos 5 Painel 

070; 1 Organização 2 Controle 3 Planejamento 4 Interação 5 Equipe 

071; 1 Desenhos 2 Registro 3 Fotos 4 Imagens 5 Dedicação 

072; 1 Software 2 Automatização 3 Organização 4 Estruturação 5 Conceito 

073; 1 Prazo 2 Regras 3 Riscos 4 Condições 5 Objetivo 

074; 1 Organização 2 Planejamento 3 Cronograma 4 Plano 5 Acompanhamento 

075; 1 Valor 2 Mercado 3 Resultado 4 Objetivo 5 Conjunto 

076; 1 Organização 2 Portfólio 3 Planejamento 4 Engenharia 5 Produção 

077; 1 Analise 2 Planejamento 3 Demandas 4 Cenário 5 Detalhamento 

078; 1 Riscos 2 Rentabilidade 3 Processos 4 Top-Down 5 Tempo 

079; 1 Gestão 2 Segmentação 3 Conhecimento  4 Desenvolvimento 5 Gerência 

080; 1 Demanda 2 Planejamento 3 Impacto 4 Estratégia 5 Metodologia 

081; 1 Prioridades 2 Recursos 3 Tempo 4 Escopo 5 Foco 

082; 1 Carteira 2 Organização 3 Benefícios 4 Gerenciamento 5 Foco 

083; 1 Competitividade  2 Qualidade  3 Otimizar Recursos 4 Inovação  5 Estratégia  

084; 1 Controle 2 Planejamento 3 Acompanhamento 4 Execução 5 Projetos 

085; 1 Divulgação 2 Conhecimento 3 Organização 4 Gerenciamento 5 Controle 

086; 1 Meta 2 Priorização 3 Organização 4 Qualidade 5 Controle 

087; 1 Objetivo 2 Planejamento  3 Organização 4 Apresentação 5 Realização 
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Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação.  (continua) 

 

088; 1 Planejamento 2 Organização 3 Controle 4 Sistema 5 Ampliação 

089; 1 Mercado 2 Estudo 3 Inovação 4 Negócios 5 Vendas 

090; 1 Planejamento 2 Controle 3 Organização 4 Estruturação 5 Necessidade 

091; 1 Carteira 2 Objetivos 3 Escopo 4 Custos 5 Prazos 

092; 1 Visão Estratégica 2 Planejamento 3 Otimização 4 Foco 5 Produtividade 

093; 1 Prioridade 2 Otimização 3 Resultados 4 Variedade 5 Agilidade 

094; 1 Inovação 2 Otimização 3 Diversidade 4 Criatividade 5 Empreendedorismo 

095; 1 Comunicação 2 Valor Agregado 3 Otimização 4 Prioridades 5 Visão Sistêmica 

096; 1 Solução 2 Ideias 3 Conhecimento 4 Estratégia 5 Execução 

097; 1 Oportunidades 2 Gerenciamento 3 Opções 4 Captação 5 Desenvolvimento 

098; 1 Priorização 2 Foco 3 Escolha 4 Carteira 5 Organização 

099; 1 Governança 2 Estratégia 3 Priorização 4 Planejamento 5 Desempenho 

100; 1 Otimização 2 Gerenciamento 3 Custo 4 Prioridade 5 Estratégia 

101; 1 Estratégia 2 Desdobramento 3 Orçamento 4 Controle 5 Prazo 

102; 1 Simultâneos 2 Produtos 3 Complexidade 4 Carteira 5 Valor 

103; 1 Oferta  2 Serviços 3 Carteira 4 Catálogo 5 Venda 

104; 1 Negócio 2 Recurso 3 Estratégia 4 Gerenciamento 5 Organização 

105; 1 Planejamento 2 Metas 3 Objetivos 4 Organização 5 Estratégias 

106; 1 Planejamento 2 Monitoramento 3 Gestão 4 Alinhamento 5 Resultados 

107; 1 Organização 2 Classificação 3 Importância 4 Prioridades 5 Importância 

108; 1 Carteira 2 Programa 3 Conjunto 4 Estratégia 5 Gestão 

109; 1 Problema 2 Prazo 3 Equipe 4 Solução 5 Desafio 

110; 1 Sinergia 2 Maximização 3 Otimização 4 Resultados 5 Economia  

111; 1 Organização 2 Avaliação 3 Agregar 4 Valor 5 Aderência 

112; 1 Estratégia 2 Valor 3 Maximização 4 Análise  5 Decisão  

113; 1 Inovação 2 Equipe 3 Financeiro 4 Gestão 5 Mercado 

114; 1 Soluções 2 Integração 3 Inovação 4 Qualidade 5 Resultado 

115; 1 Melhorias 2 Metodologia 3 Avaliação 4 Correção 5 Planejamento 

116; 1 Controle 2 Planejamento 3 Direcionamento 4 Equipe 5 Resultado 
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Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação.  (continua) 

 

117; 1 Mercado 2 Atualizar 3 Necessidade 4 Trabalho 5 Satisfação 

118; 1 Analise  2 Estratégia 3 Objetivo 4 Negocio 5 Metas 

119; 1 Resultado 2 Resultado 3 Sistema 4 Carteira 5 Estratégico 

120; 1 Rh 2 Cronograma 3 Orçamento 4 Entregas 5 Aprendizado 

121; 1 Organização 2 Controle 3 Crescimento 4 Tempo 5 Disciplina 

122; 1 Processo, 2 Prazo,  3 Ideia,  4 Controle,  5 Construção 

123; 1 Organização 2 Administrar 3 Agilidade 4 Compreensão 5 Resultados 

124; 1 Planejamento 2 Iniciativa 3 Controle 4 Prazos 5 Exemplos 

125; 1 Planejamento 2 Otimização 3 Eficiência 4 Gerenciamento 5 Flexibilidade  

126; 1 Planejamento 2 Organização 3 Divulgação 4 Visibilidade 5 Oportunidade 

127; 1 Resultado 2 Eficácia 3 Acompanhamento 4 Profissionalismo 5 Transparência 

128; 1 Controle 2 Organização 3 Otimização 4 Visão 5 Estratégia 

129; 1 Integração  2 Estratégia 3 Controle 4 Comprometimento 5 Objetivos 

130; 1 Alocação 2 Eficiência 3 Eficácia 4 Taxa De Retorno 5 Crescimento 

131; 1 Eficácia 2 Controle 3 Qualidade 4 Resultado 5 Atendimento 

132; 1 Estratégia 2 Valor 3 Processos 4 Produtos 5 Valor 

133; 1 Planejamento 2 Estratégia 3 Investimento 4 Prioridade 5 Indicadores 

134; 1 Negócio 2 Processo 3 Estratégia 4 Organização 5 Valor Agregado 

135; 1 Estratégia 2 Gestão 3 Decisão 4 Controle 5 Direcionamento 

136; 1 Organização 2 Coordenação 3 Unificação 4 Parceria 5 Foco 

137; 1 Serviços 2 Organização 3 Mercado 4 Cliente 5 Demanda 

138; 1 Planejamento 2 Controle 3 Dimensionamento 4 Prazo 5 Visibilidade 

139; 1 Atualização  2 Clientes 3 Responsável 4 Acompanhamento 5 Prazos 

140; 1 Escopo 2 Qualidade 3 Prazo 4 Custo 5 Expectativa  

141; 1 Conhecimento 2 Característica 3 Estratégia 4 Objetivo 5  

142; 1 Meta 2 Organização  3 Prazo 4 Equipe 5 Controle 

143; 1 Design 2 Riscos 3 Recursos 4 Acompanhamento 5 Capacidade 

144; 1 Organização 2 Competência 3 Pessoal 4 Estratégia 5 Conhecimento 

145; 1 Controle 2 Monitoramento 3 Execução 4 Planejamento 5 Economia  
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Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação.  (continua) 

 

146; 1 Inovação 2 Metas 3 Planejamento 4 Direção 5 Controle 

147; 1 Prioridades 2 Lideres 3 Interface 4 Ferramenta 5 Desdobramentos 

148; 1 Planejamento 2 Organização 3 Gerenciar Riscos 4 Otimizar 5 Avaliar 

149; 1 Resultado 2 Gestão 3 Organização 4 Controle 5 Projetos 

150; 1 Organização 2 Foco 3 Mercado 4 Capacitação 5 Investimento 

151; 1 Satisfação 2 Percepção 3 Produtos 4 Serviços 5 Entrega 

152; 1 Conhecimento 2 Planejamento 3 Solução 4 Alinhamento 5 Inovação 

153; 1 Resultado 2 Melhoria 3 Eficácia 4 Seletividade 5 Diversidade 

154; 1 Resultado 2 Estratégia 3 Orçamento 4 Escopo 5 Eficiência 

155; 1 Prioridade 2 Resultado 3 Investimento 4 Recurso 5 Desenvolvimento 

156; 1 Organização 2 Integração 3 Dedicação 4 Identidade 5 Trabalho 

157; 1 Investimento 2 Ganho 3 Organização 4 Pessoas 5 Estrutura 

158; 1 Planejamento 2 Cronograma 3 Pessoas 4 Detalhamento 5 Conflito 

159; 1 Gestão   2 Macro 3 Apresentar 4 Direcionar 5 Acompanhar 

160; 1 Acompanhamento 2 Eficiência  3 Metas  4 Atraso  5 Entregas  

161; 1 Produtos 2 Estratégia 3 Integração 4 Metas 5 Resultado 

162; 1 Desafio 2 Planejamento 3 Sucesso 4 Fracasso 5 Conquista 

163; 1 Desenhos 2 Ângulos 3 Rabiscar 4 Figuras 5 Papel 

164; 1 Estratégia 2 Inovação 3 Planejamento 4 Execução 5 Controle 

165; 1 Planejamento 2 Organização  3 Integração  4 Escopo 5 Tempo 

166; 1 Pmo 2 Gerenciamento 3 Liderança 4 Controle 5 Projetos 

167; 1 Prioridades 2 Gerenciamento 3 Executar 4 Conjunto 5 Catálogo 

168; 1 Maturidade 2 Pmo 3 Sistemas 4 Padronização 5 Treinamento 

169; 1 Gestão 2 Controle 3 Modelos 4 Monitoramento 5 Eficiência 

170; 1 Padronização 2 Organização 3 Otimização 4 Eficiência 5 Agilidade 

171; 1 Sistema 2 Cronograma 3 Despesas 4 Controle 5 Gestão 

172; 1 Planejamento 2 Qualidade 3 Integração 4 Custo 5 Monitoramento 

173; 1 Equilíbrio 2 Missão 3 Investimento 4 Pessoas 5 Problemas 

174; 1 Conhecimento 2 Planejamento 3 Ação 4 Equipe 5 Cooperação 
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Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação.  (continua) 

 

175; 1 Priorização 2 Critérios 3 Categorias 4 Responsabilização 5 Medição 

176; 1 Gerenciamento 2 Controle 3 Desenvolvimento 4 Planejamento 5 Quantidade 

177; 1 Pmo 2 Planejamento 3 Multiprojetos 4 Carteira 5 Evte 

178; 1 Controle 2 Carteira 3 Iniciativas 4 Projeto 5 Programa 

179; 1 Organização 2 Informação 3 Análise 4 Solução 5 Controle 

180; 1 Priorização 2 Coordenação 3 Estratégia 4 Complexidade 5 Integração 

181; 1 Organização 2 Padronização 3 Alinhamento 4 Acompanhamento 5 Fechamento 

182; 1 Investimento  2 Playback 3 BNDES 4 Dólares 5 Internacional 

183; 1 Gerenciamento 2 Produto 3 Negócio 4 Integração  5 Benefícios 

184; 1 Organização 2 Prioridades 3 Administrar 4 Escolher 5 Avaliação 

185; 1 Recursos 2 Cronograma 3 Orçamento 4 Prioridades 5 Project 

186; 1 Prioridade 2 Excitabilidade 3 Pertinência 4 Impacto 5 Experiência 

187; 1 Gerenciamento 2 Planejamento 3 Controle 4 Processo 5 Resultado 

188; 1 Retorno 2 Custos 3 Cronograma 4 Sms  5 Risco 

189; 1 Organização 2 Resultado 3 Dedicação 4 Equipe 5 Competência 

190; 1 Catalogo 2 Tabela De Preço 3 Produtos 4 Projetos 5 Vendas 

191; 1 Correlação 2 Rentabilidade 3 Risco 4 Hierarquização 5 Metodologia 

192; 1 Gestão 2 Melhorias 3 Desempenho 4 Foco 5 Flexibilidade 

193; 1 Organização 2 Controle 3 Conteúdo 4 Conjunto 5 Tempo 

194; 1 Qualidade 2 Excelência  3 Planejamento 4 Fazer 5 Checar 

195; 1 Organização 2 Meta 3 Consultoria 4 Profissional  5 Foco 

196; 1 Decisão 2 Resultado 3 Garantia 4 Eficiência 5 Rentabilidade 

197; 1 Priorização 2 Gerenciamento 3 Prazo 4 Risco 5 Custo 

198; 1 Oportunidade 2 Organização 3 Adequado 4 Monitoramento 5 Resultado 

199; 1 Organização 2 Planejamento 3 Análise 4 Viabilidade 5 Resultado 

200; 1 Priorização 2 Alinhamento 3 Recursos  4 Projetos 5 Estratégia 

201; 1 Priorização 2 Resultados 3 Sustentabilidade 4 Stakeholders 5 Propósito 

202; 1 Atualização  2 Mercado 3 Foco 4 Abrangência 5 Recursos 

203; 1 Gerente 2 Portfólio 3 Tempo 4 Custo 5 Escopo 
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Quadro 9 - Total de palavras evocadas utilizadas na dissertação.   

 

204; 1 Conhecimento 2 Publico Alvo 3 Mercado 4 Diferencial 5 Valor 

205; 1 Organização 2 Padronização 3 Documentação 4 Processo 5 Acompanhamento 

206; 1 Organização 2 Objetivos 3 Compreensão   4 Metas 5 Visão 

207; 1 Estratégia 2 Organização 3 Oportunidade 4 Benefícios 5 Prioridade 

208; 1 Planejamento 2 Foco 3 Organização 4 Comunicação 5 Clareza 

209; 1 Acompanhamento 2 Processos 3 Priorização  4 Governança 5 Medição 

210; 1 Conjunto 2 Custos 3 Estratégia 4 Negociação 5 Recursos 

211; 1 Priorização 2 Otimização 3 Integração 4 Lucratividade 5 Necessidade 
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APÊNDICE C 

 
Quadro 10 – Resultado final da organização das palavras evocadas. (Fonte: elaborado pelo autor). 

 

Palavra convertida Palavras ou frases originais 

Priorização Prioridade, Priorizar 

Estratégia Estratégia, Alinhamento estratégico 

Gestão Administração, Gerenciamento, Liderança, Disciplina, 

Gerência, Direção, Governança 

Balanceamento Adequação, Alinhamento, Coerência 

Seleção Captação, Identificação, Seletividade 

Monitoramento  Controle, Monitoramento, Medição 

Processos Metodologia, Burocracia, Documentação, Atividades, Tarefas 

Resultados Rentabilidade, Maximização, Valor, Taxa de retorno, 

Desempenho, Valor agregado, Ganho, Benefícios 

Otimização Eficiência, Eficácia 

Objetivo Meta, Alvo, Foco 

Planejamento Estruturação, Direcionamento, Programa, Detalhamento, 

Plano 

Portfólio Carteira, Conjunto, Catálogo 

Organização Integração, Sobreposição 

Equipe Rh, Pessoas, Pessoal 

Avaliação Escolha, Decisão, Escolher, Critérios 

Comunicação Divulgação 

Financeiro Despesa, Custo, EVTE, Payback, Lucratividade 

Riscos Gerenciar riscos, Risco 

Prazo Tempo 
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APÊNDICE D 

 
Quadro 11 – Processos atribuidos à Gestão de Portfólio de Projetos. (continua) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

 

 

 

 

 

Processos/Atividades realizadas pelas empresas dos entrevistados.

Há um setor sendo estruturado para este fim

Sistemática de aprovação de novos projetos de investimento em ativos.

Os projetos de Prestação de Serviços que proporcionam a interligação dos objetivos estratégicos da empresa com os 

recursos propostos.

Assessoria de Lean, Desenvolvimento de Inovação, Pesquisa e Assessoria em Processo Produtivo

A empresa possui um escritório de projetos e processos. Muitas das ações desenvolvidas são estruturadas obedecendo à 

logica de projetos prevista no PMI, porem o grau de maturidade em gestão de projetos (avaliado anualmente) não nos 

permite ainda adotar uma gestão de portfólio de porjetos. Ademias, o voklume de projetos simultaneos não justifica a 

priorização dessa pratica.

PLANEJAMENTO, PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO E MONITORAMENTO DE ENTREGAS

Desenvolvimento de projetos da area  de tecnologia e inovação.

Desenvolvimento de novos cursos

Alinhamento estratégico do Pipeline de Projetos de Inovaçao e Reuniao de Acompanhamento e Resultados de Projetos.

Criação de novos produtos

Gerência de Planejamento e Orçamento

Penso que a definição das estratégias de angariar as demandas, tendo ações pró ativas para a customização dos 

atendimentos às Empresa/Clientes.

gestao de resíduos sólidos

A empresa começa a desenvolver uma visão de Portifolio em sua diversas linha de produtos /serviços

Várias soluções na aplicação dos produtos comercializados pela empresa

Carteira de clientes

Educação de qualidade visando atender a indústria mineira.

CONTROLE DO ESCOPO, PLANEJAMENTO, OPERAÇÕES/PRODUÇÃO, CONTROLE DE CUSTOS E RESULTADOS

Gestão da Qualidade, Pesquisas, etc. 

Tecnologia (Pesquisa e Inovação)

Temos um PMO na empresa que gerencia projetos 

Planejamento Estratégico

ATENDIMENTO CONSULTIVO

Editais de inovação que demanda um aprendizado constante da equipe para novas tecnologias e tendencias.

Planejamento Estratégico

Aqui temos algumas atividades e ou projetos de atendimento que temos controle e um procedimento a ser seguido como: 

Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento. (satisfação do cliente)

Todo o Processo de Gerenciamento Ágil de Projetos
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Quadro 11 – Processos atribuidos à Gestão de Portfólio de Projetos. (continua) 

 

Não tenho conhecimento

Definição e gestão de projetos

Atendimento à Indústria para melhoria de sua competitividade.

construção pactuada da avaliação de desmpenho individual baseado em entregas

Promoção e divulgação de serviços e protocolos assistenciais

Implantação de sistemas de gestão.

O Sistema FIRJAN está passando por um significativo processo de reestruturação e tenho observado um grande esforço de 

alinhamento de produtos, processos e atividades às estratégias definidas pela organização, bem como às melhores práticas 

de mercado.

Gerir, executar e fomentar vários projetos

Revisao de ofertas do portifolio de servico

A gerencia de tecnologia e inovação possui processos e ferramentas (softwares) bem definidos para mapear os produtos, 

projetos de serviços tecnológicos, assim como avalia constantemente o desenvolvimento dos projetos existentes na 

carteira.

EXISTE UMA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES QUE UTILIZA A GESTÃO DE PORTIFÓLIO DE PROJETOS

Projetos de inovação que objetivam a maximização dos resultados

Acompanhamento da carteira de projetos, pontos focais nas áreas, priorização dos projetos à luz do planejamento 

estratégicos, equipe dedicada a gestão do portfólio de projetos

Planejamento estratégico de TI

Demandas advindas das empresas.

Gerenciamento de resultados, análise de alcance dos objetivos estratégicos, ajustes das execuções.

Gerenciamento de resultado, foco na execução da estratégia, no alcance dos objetivos definidos e na eficácia dos 

resultados.

A gestão de Portifólio de projetos esta sendo estruturada ainda, mas posso atribuir que existe um gerenciamento da 

carteira, priorização, processo de tomada de decisão e outros.

Acompanhamento de uma equipe específica de projetos e processos. Sensibilização dos empregados da organização da 

importância e benefícios de se realizar gestão de projetos.

Tecnologia, Projetos

Pacote de serviços oferecidos as empresas buscando a maior participação destes clientes.

Revisão do cadastro de produtos, Capacitação das equipes que atuam na área de produto, Identificação das necessidade e 

dos atuais processos de cadastro de produtos.

Elaboracao dos Docuemtos para abertura de projeto ( Termo de Abertura, Plano de Comunicacao, desclaracao de escopo, 

cronograma e gestao das horas empenhadas no projeto)

Investimentos, Vendas, Eventos, Marketing

Levantamento de Requisitos, Homologação, Melhorias Constantes

Expansão de mercado, expansão de área física instalada, lançamento de novos produtos, criação ou alteração de processos, 

etc.

Projetos inovadores, novos produtos, escolha de produtos

Processos de gerenciamento de projetos; processos de priorização de projetos a partir do plano estratégico

Projetos de Sistemas, Projetos de Engenharia, Projetos de Novas Unidades, etc...

Atividade apos minha saida ha 10 anos.

Tem um Escritório de Projetos na Empresa, onde é feita a gestão de portfólio dos projetos

Desenho do escopo, acompanhamento do cronograma, acompanhamento dos custos, mitigação de riscos

Os envolvidos no Planejamento Estratégico



 
 

101 
 

 
Quadro 11 – Processos atribuidos à Gestão de Portfólio de Projetos. (continua) 

 

 
 

 

 

 

 

Gerencia de Educação, criação de produtos.

Analise de mercado e vendas

Reuniões

Processos operacionais e portfólio de serviços.

Priorização de projetos

Os investimentos realizados, a implantação de novas unidades operacionais e a execução de projetos estratégicos 

definidos pela Alta Direção.

O planejamento Estratégico exercido pela Alta Gestão e a Gestão de Portfólio, processos e Responsabilidades na Gestão de 

Portfólio e a Gestão Aplicada aos Planos de Ação.

Classificar projetos em funcionais e estratégicos, acompanhar utilizando uma metodologia e com uso de ferramentas 

tecnológicas

Controles de produção, andamentos do projetos, pesquisas junto as clientes

Gestão de portfólio de serviços.

Priorização de projetos

Associação de projetos a objetivos estratégicos

Projeto Pedagógico, planejamento estratégico anual, organização de eventos de âmbito nacional: Seminário Nacional 

Manejo de Eucalipto para a Indústria  e a Feira dos produtos da Indústria do Vale do Jequitinhonha 

Disseminação integrada de portifólios de produtos

Programa de Edital de Inovação

Processos de Educação

Elaboração de Propostas; Associação de Projetos com Planejamento Estratégico; Priorização de Projetos; Consolidação, 

Filtro de Projetos e Prestação de Contas; Gerenciamento da Carteira por software Nacional

Processo de utilização de recursos de agências de fomento para execução de projetos de inovação.

Inovação

inovação

Toda construção das atividades estão inseridas no conceito de gestão de processos e portfólio.

Planejamento Estratégico de um novo  serviço

todo desenvolvimento de novos projetos para os serviços do sistema indústria passam pelo crivo do Departamento 

Nacional.

Projeto de inovacao

A área de Engenharia

Como principais, atividades de produção, administrativas (administração contratual), manutenção industrial, de TI, de 

planejamento.

gestão ambiental de empreendimeentos, acompnahmeento de estudos e licenciamentos

Construção do Plano de Execução de TI para as áreas de negócios

Planos de Desenvolvimento.

Gestão de mudanças
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construcao de uma fabrica de insumos para alimentos

Informações sobre mercado quando é necessário lançar um produto novo.

O lideres de equipe utilizam a metodologia de projetos para os principais projetos de cada área, possuímos um profissional 

certificado PMP para orientação. 

Planejamento 

Escolha de projetos de acordo com as características de cada equipe

Pesquisa e Desenvolvimento

Gestão de riscos, desenvolvimentos de EAPs, utilização de metodologias tipo design thinking

São diversos projetos de construção civil que tem que ser gerenciados simultaneamentes

A Fiotec é uma fundação de apoio privada, sem fins lucrativos, totalmente voltada à gestão de portfólio de projetos 

FIOCRUZ, relacionados com a saúde e desenvolvimento cientifico e tecnológico.

Escritório de processos

Associativismo | Gestão de Beneficios | Programa de Fidelização

Recentemente foi criado um setor Projesp exatamente para a gestão dos nossos processos na forma de projetos, porém 

ainda é muito incipiente. Não se trabalha nem os conceitos aqui apresentados. Mas pode ser uma início. Por isso na 

resposta à próxima pergunta marquei o grau de envolvimento da empresa como pouco. É muito pouco mesmo. 

Priorização de projetos, Gerencimento de recursos..

venda de serviços 

Execução de projetos de overlay

Desenvolvimento de fornecedores e de tecnologia

análise de resultados

diria que o pacote completo definido pelo PMBOOK

controle de obras, planejamento de produção e orçamentação

Procurement e Desenvolvimento de novos produtos e melhorias das unidades

P&d

Gestão centralizada dos projetos em determinada área, com ferramentas comuns e com objetivos inerentes. 

PRODUTO, PROCESSO, VENDAS E MARKETING 

Definir o portfólio de projetos da empresa; Avaliar periodicamente o desempenho dos projetos; Aprovar ou não mudanças 

nos projetos; Disseminar a metodologia de gerenciamento de projetos; Conduzir, planejar, organizar e controlar os 

projetos; Prestar consultoria necessária aos gerentes de projeto e sua equipe; Fazer com que todos os projetos passem 

pelo processo de priorização e Controlar o cronograma, orçamento e resultado dos projetos

desenvolvimento de novos negocios e gestão dos projetos

Estamos iniciando um ecritorio de PMO

Analise de projetos.

EXECUÇÃO DA EXPANSÃO - DISTRIBUIÇÃO / SUBTRANSMISSÃO

Acompanhamento de indicadores de um conjunto de projetos, priorizados pela equipe gestora da organização

Projetos em geral e propostas

Planejamento, controle, qualidade e riscos



 
 

103 
 

Quadro 11 – Processos atribuidos à Gestão de Portfólio de Projetos. 

 

 

Gerenciamento das diversas iniciativas

A alineação dos processos e o controle dos resultados no Comercial/Compras/Produção/Instalação/Faturamento referente 

à um determinado produto.

Projetos estrategicos e aue estejam associados a entrega de metas específicas.

Elaboração de projetos, recebimento de propostas de projetos, acompanhamento de editais,acompanhamento de 

execução de múltiplos projetos.

Planejamento estratégico

Interligação dos objetivos estratégicos, maximização financeira e auditoria nos resultados positivos ou negativos.

Controle de vendas, controle de produtos

PLANO DE NEGÓCIOS

A gestão de portfólio na nossa Companhia é fragmentado e segmentado por áreas de negócio, sem metodologia 

padronizada.

A empresa como um todo, pois temos investido em média 600 milhões ao ano nos últimos 5 anos

Definição dos projetos estratégicos da organização

desenvolvimento de novos produtos/serviços

Comitê de Clientes;Projetos Estratégicos;Planejamento Estratégico

Temos gerências e coordenações em todas as áreas da empresa que se dedicam a esta atividade.

Pesquisa de mercado e adequação as tendencias 

Trabalho com a implantação de projetos

Ainda não está claro, pois é recente

Paradas de manutenção de unidades, construção de plataformas, implantação de sistemas, etc.

Os processos das cotações dos clientes. 

Engenharia, Suprimentos, Mercado, Jurídico...

Pode ser melhorado o processo atual da minha empresa. Mas, existe o escritório de projetos que têm a proposta de fazer 

esta gestão do portfólio de projetos mais estratégicos.

Planejamento de recursos compartilhados


